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Tunika  
i Mayflower Easy Care Classic

Tunikan stickas uppifrån och ned:  
Lägg på rundst 3 upp, 96 (100) 104 (108) 112 m och sticka 3 
v räta. Nu stickas nacken högre såhär: Markera mitten av arb, 
sticka 6 r förbi markören, vänd och sticka 12 r, vänd och sticka 
18 r, fortsätt med att sticka 6 m mer för var vänding tills det 
totalt är 48 m på mitten, vänd och sticka räta v ut. Sticka ännu 
1 v räta. På nästa rätvarv stickas 1 knapphål såhär: Sticka tills 
det är 4 m kvar, 2 r tillsm, omslag, 2 r. Upprepa för ännu ett 
knapphål efter ytterligare 5 cm. På 11:e och sista rätsticknings 
v räknat vid framstyckena ökas 10 m jämnt fördelat, men inte 
över de yttersta 4 framkantsmaskorna i båda sidor. = 106 (110) 
114 (118) 122 m. 

Dela in såhär utan att sticka: 
4 framkantsmaskor = rätstickning, 9 (10) 11 (12) 13 m slät-
stickning, sätt markör, 12 m mönster efter diagram, sätt markör, 
6 (6) 6 (6) 6 m slätstickning, sätt markör, 12 m mönster efter 
diagram, sätt markör, 20 (22) 24 (26) 28 m slätstickning, sätt 
markör, 12 m mönster efter diagram, sätt markör, 6 (6) 6 (6) 6 
m slätstickning, sätt markör, 12 m mönster efter diagram, sätt 
markör, 9 (10) 11 (12) 13 m slätstickning, 4 m framkantsmaskor 
= rätstickning.

Byt till rundst 4 och sticka slätstickning med mönster och 
ökningar såhär: Sticka till 1:a markören, * länken mellan m vr r, 
flytta markör, 12 m mönster, flytta markör, länken mellan m vr r 
* sticka slätstickning till nästa markör och upprepa från * till * 
v ut. Upprepa dessa ökningar på vartannat varv totalt 10 (10) 
10 (10) 11 ggr och på vart 3:e varv totalt 4 (6) 8 (10) 11 ggr. = 
214 (234) 254 (274) 294 m. Samtidigt när framkanten mäter 7 
cm, läggs de 2 framkanterna ovan på varvandra med knapp-
hålskanten överst och m stickas ihop 2 och 2. Fortsätt med att 
sticka runt.    

Ärmarn vilar såhär:  
Sticka mönster, där det låter sig göras. 
Sticka fram till och med de första 6 m av mönstret, låt de nästa 
46 (50) 54 (58) 62 m vila, lägg upp 12 m, sticka 60 (66) 72 (78) 
84 m, låt de nästa 46 (50) 54 (58) 62 m vila, lägg upp 12 m, 
sticka varvet färdigt. = 144 (156) 168 (180) 192 m.

Bak och framstycke:  
Fortsæt i glat med 2 x mønster under hver arm. Strik til arb fra 
Fortsätt i slätstickning med 2 x mönster under var arm. Sticka 
tills arb från de nya maskorna mäter 7 (9) 11 (13) 15 cm. Nu 

stickas ökningar på var sida av de 2 x mönster i båda sidor. * 
Sticka fram till  mönstret, sticka upp länken mellan m vr r, sticka 
mönster, sticka upp länken mellan m vr r *, upprepa från * till 
* i den andra sidan. Upprepa dessa ökningar på vart 8:e varv 
tills arb mäter 45 (49) 53 (57) 61 cm. Fortsätt i slätstickning och 
mönster tills arb mäter 52 (56) 60 (64) 68 cm. Byt till st 3½ och 
sticka 11 varv * växelvis 1 varv a – 1 varv r. Maska av.

Ärmar: 
Börja mitt under ärmen. Med strumpstickor nr. 4, sticka upp 6 
m, sticka vidare över de vilande m (komihåg att sticka mönster) 
och avsluta med att sticka upp 6 m. = 58 (62) 66 (70) 74 m. 
Fortsätt i slätstickning med 2 x mönster under ärmen. På V6 
minskas 2 m på var sida av de 2 x mönster såhär: sticka 12 m 
mönster, lyft 1 m, 1 r, drag den lyfta m över, sticka till 2 m före 
de 12 m mönster, 2 r tillsm, 12 m mönster. Upprepa denna 
intagning på vart 6:e varv tills det är 36 (40) 40 (44) 44 m. 
Fortsätt tills ärmen mäter 26 (29) 31 (34) 36 cm (eller önskad 
ärmlängd). Byt till strumpstickor nr. 3½ och sticka 11 varv 
växelvis 1 varv a – 1 varv r. Maska av. Sticka den andra ärmen 
på samma sätt.

Montering: Fäst trådar och sy i knappar

= Räta på rätsidan och 
aviga på avigsidan

= Aviga på rätsidan 
och räta på avigsidan

= Omslag

= 2 r tillsammans.

= Lyft 1 m, 1r, drag den 
lyfta m  över

Strl. 4 – 6 – 8 – 10 – 12 år.
Bystvid: 65 – 70 – 76 – 81 – 87 cm.
Hel längd: 55 – 59 – 63 – 67 – 71 cm.

Garnåtgång: 8 – 8 – 9 – 9 – 10 n fg. 283.

Stickor: Rundsticka nr. 3, 3½ och 4 mm (60 cm) samt 
strumpstickor nr. 3½ och 4 mm.

Tilbehör: 2 st knappar.

Stickfasthet: 22 m i slätstickning på st 4 = 10 cm.


