teetee Cacao

Produktkod: CAC-146

Lurvig tröja
Storlek: S-M-L-XL
Plaggets mått: övervidd 96-104-110-116 cm, hel längd 60-62-64-66
cm, ärmlängd 57 cm
Garnåtgång: teetee Cacao, mörk turkos (7001) 300 g, (89 % alpacka,
11 % polyamid, 100 g / ca 500 m)
Stickor: rundstickor nr 5 och 6
Masktäthet: 12 m rätstickning med dubbelt garn på de grövre st = 10
cm
Mönsterstickning: rätstickning, sticka fram och tillbaka varje varv rätt,
sticka runt vartannat varv rätt, vartannat varv avigt

Tröjan stickas i rätst i ett stycke från framstycke till bakstycke.
Lägg upp 58-62-66-70 m på de tunnare st med dubbelt garn och börja med rätst fram och tillbaka. När arb mäter 3
cm, byt till de grövre st och fortsätt i rätst. När arb mäter 42-43-44-45 cm, placera en markör i båda sidorna och börja
med ökningarna för ärmarna. Öka i båda sidorna varje varv alltid i slutet av st 3 x 2 m, 2 x 12 m och ytterligare 1 x 25
m. = 168-172-176-180 m
När ärmhålet mäter 16-17-18-19 cm från markören, sticka båda sidorna av halsen för sig och forma samtidigt
axlarna genom att sticka förkortade varv enligt följande: Sticka från räts, tills det återstår 18-18-19-19 m på st, vänd
arb. Lyft 1:a m avigt utan att sticka så att det finns m + omslag, som går över m, på st (gör ett likadant omslag också
i fortsättningen med den lyfta maskan i vändningspunkterna). Sticka 55-57-57-59 m (= ända till halsen), vänd arb.
Gör överdragshoptagning i början av st och sticka 36-38-38-39 m (det återstår 36-36-37-38 m på st), vänd arb. Lyft
1:a m avigt utan att sticka och sticka varvet ut ända till halsen, vänd arb. Maska av 2 m i början av st och sticka 1718-18-18 m, (det återstår 53-54-55-57 m på st), vänd arb. Lyft 1:a m avigt utan att sticka och sticka varvet ut ända till
halsen (=17-18-18-18 m), vänd arb. Sticka alla 70-72-73-75 m ända till ärmslutet så att du alltid stickar den lyfta m
och omslaget tills för att undvika hål i arb. Markera mitten av ärmslutet med en markör. Sticka ännu 1 varv ända till
halsen. Klipp av garnet och dra genom m.
Lyft över de mittersta 22-22-24-24 m på en hjälptråd och låt dem vänta för halsen. Fortsätt med att sticka andra
sidan av halsen som spegelbild till första sidan enligt följande: Börja från halsen och sticka, tills det återstår 18-1-19-19 m på st, vänd arb. Lyft 1:a m utan att sticka och sticka varvet ut ända till halsen (= 55-57-57-59 m), vänd arb.
Gör överdragshoptagning och sticka 36-38-38-39 m (det återstår 36-36-37-38 m på st), vänd arb. Lyft 1:a m utan att
sticka och sticka varvet ut ända till halsen, vänd arb. Maska av 2 m i början av st och sticka 17-18-18-18 m (det
återstår 53-54-55-57 m på st), vänd arb. Lyft 1:a m utan att sticka och sticka varvet ut ända till halsen, vänd arb.
Sticka alla 70-72-73-75 m ända till ärmslutet så att du alltid stickar den lyfta m och omslaget tills för att undvika hål i
arb. Markera mitten av ärmslutet med en markör. Sticka ännu 1 varv ända till halsen, vänd arb.
Fortsätt med bakstycket genom att i början forma axlarna i båda sidorna av halsen för sig. Sticka 17-18-18-18 m,
vänd arb, lyft 1:a m avigt utan att sticka och sticka varvet ut ända till halsen. Sticka alltid den lyfta m och omslaget
tills i fortsättningen för att undvika hål i arb. Lägg upp 3 nya m i halskanten och vänd arb. Sticka de ökade 3 m + 3436-36-37 m (det återstår 36-36-37-38 m på st), vänd arb, lyft 1:a m avigt utan att sticka och sticka ända till halsen.
Lägg upp 22-22-24-24 m för halsen, låt garnet vänta och sticka sedan andra sidan av halsen.
Ta ett litet nystan dubbelt garn till andra sidan av halsen. Börja från halssidan och sticka 17-18-18-18 m, vänd arb,
lyft 1:a m avigt utan att sticka och sticka ända till halskanten, lägg upp 3 nya m i halskanten, vänd arb. Sticka de
ökade 3 m + 34-36-36-37 m (det återstår 36-36-37-38 m på st), vänd arb, lyft 1:a m avigt utan att sticka och sticka
ända till halsen. Klipp av garnet och dra genom öglan.
Fortsätt med de 22-22-24-24 m som du lade upp för halsen och sticka dem med det väntande garnet och sticka
sedan 55-57-57-59 m på andra sidan av halsen (det återstår 18-18-19-19 m på st), vänd arb. Lyft 1:a m avigt utan
att sticka och sticka, tills det återstår 18-18-19-19 m på st, vänd arb. Lyft 1:a m avigt utan att sticka, sticka sedan
hela varvet ut. Vänd arb och sticka hela varvet ut. Fortsätt med att sticka på arbetets alla 168-172-176-180 m, tills
den andra halvan av ärmslutet mäter lika mycket från markören som den första halvan.
Maska sedan av i båda sidorna varje varv alltid i början av st 1 x 25 m, 2 x 12 m och 3 x 2 m.
= 58-62-66-70 m
Placera en markör i båda sidorna. Fortsätt i rätst tills arb mäter 39-40-41-42 cm från markören (eller är lika långt som

på framstycket). Byt till de tunnare st och sticka ännu 3 cm rätst. Maska av. Klipp av garnet, dra genom m och fäst
väl.
Ta tillbaka hjälptrådens 22-22-24-24 m för halsen på de tunnare st och plocka upp dessutom 5 + 5 m i båda sidorna
av dem längs framhalsen samt uppläggningsvarvets 22-22-24-24 m för bakhalsen och 3 + 3 m i båda sidorna av
dem. = 60-60-64-64 m
Sticka runt rätst i 14 cm. Maska av löst. Klipp av garnet, dra genom m och fäst trådarna.
Montering:
Sy sidsömmarna så att markörerna i början av ärmhålet på fram- och bakstycket möter varandra.
Spänn upp plagget enligt de angivna måtten, fukta och låt torka. Vik ärmsluten och kragen dubbelt.
Framställning och kopiering av mönstret för kommersiellt bruk förbjuden.
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