1609 – Blus med ränder på krage och armband i Mayflower Easy Care.
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Stickor:

3½

Rundsticka (40 cm):

2½ och 3½

Kvalität:

Mayflower Easy Care. 100 % Ren Ny Ull, 185
m. per 50 gram.

Vågräta: 28 maskor = 10 cm
Lodräta: 40 varv = 10 cm
För bästa resultatet, rekommanderar vi att det stickas på Knit Pro stickor, som är det
professionella verktyget för stickning och virkning.
Stickfasthet:

Det är en god ide att läsa igenom hela reseptet innan stickningen påbörjas, liksom det är en god ide
att göra ett stickprov som fuktas och drags i fason.
Blusen är stickat i slätstickning med ränder på halskanten och armbanden.
Tillvägagångssätt:
Bakstycke.
1: På sticka nr. 2½ läggas 130(144)158(172)184(198) maskor upp med färg 095. Sticka 7 cm resår
(1 räta, 1 avig). Gäller alla storlekar.
2: Sticka slätstickning tills arbetet mäter 44(44)45(45)46(46) cm.
3: Maska 6 maskor av i varje sida till ärmhål. Gäller alla storlekar.
4: Sticka tills ärmhålan mäter 19(20)21(22)23(24) cm.
5: Maska de mittersta 38(40)42(44)46(48) maskor av, och sticka varje sida färdigt för sig själva.
6: Maska mot halssidan 3x2 maskor av. Gäller alla storlekar. Maska de återstående axelmaskor av.
7: Sticka den andra sidan spegelvänd.
Framstycke.
1: Stickas som bakstycket tills ärmhålan mäter 16(17)18(19)20(21) cm.
2: Maska av till hals som på bakstycket, och sticka rakt upp tills ärmhålan har samma längd som
bakstycket.
Ärm.
1: På sticka nr. 3½ läggas 50(52)54(56)58(60) maskor upp med färg 084, sticka resår (1 räta, 1
avig).
2: Det ökas 1 maske i början och på slutet på vart 6: varv til 100(104)108(112)116(120) maskor.
Ökningarna börjar på: varv efter uppläggskanten. Resåren stickas med så småningom.
3: Sticka 3½ cm med färg 084, bytt till färg 092 och sticka 1 cm, bytt till färg 083 och sticka 1 cm,
bytt till färg 092 och sticka 2 cm. (Gäller alla storlekar.
4: Fortsätt i slätstickning med färg 095. Sticka tills hela arbetet mäter 50(51)52(53)54(55) cm eller
önskad längd. Maska löst av.

Montering.
1: Sy axel- och sidsömmar.
2: Sy ärmsömmar, men undvik att sy de sista 3 cm överst på ärmet ihop, sedan dette stycket skal sys
ihop med blusens avmaskade maskor.
3: Med färg 084 stickas 120(126)132(138)144(150) maskor upp i halsen på rundsticka nr. 3½,
sticka resår (1 räta, 1 avig). Sticka 3½ cm, bytt till rundsticka nr. 2½ och till färg 092 och sticka 1
cm, bytt till färg 083 och sticka 1 cm, bytt till färg 092 och sticka 2 cm.Maska av i resår.
4: Fästa ändar.
5: Lägg blusen i vatten och drag den i fason.

