Julia Jultröja
No. 2003-184-9726

Material

MÅTT

Rundsticka 5 mm 80 cm/60 cm

Bredd ca.: 46 (48) 50 cm

Rundsticka 5 mm 40 cm

Längd ca.: 55 (57) 59 cm

Rundsticka 4,5 mm 40 cm (till hals ribb)
Alternativt kan det användas strumpstickor
5 (6) 7 nystan Soft Alpaca, färg 09
1 nystan Super Kid Silk färg 01
1 nystan Super Kid Silk färg 02
1 nystan Super Kid Silk färg 14
1 nystan Super Kid Silk färg 20
OBS!!! Dessa nystan i Super Kid Silk ska
göras om till tre små nystan med tre
trådar.

Stickfasthet
17 maskor på 10 cm.
24 varv på 10 cm.

Mönster information
Tröjan stickas nerifrån och upp och samlas ihop vid
oket till raglan.Då mönstret slutar vid första
minskningarna vid ärmhålet kan minskningarna med
fördel stickas på rundsticka och i slätstickning på alla
varv.
Mönstret över framstycket stickas med tekniken

Storlek
S (M) L

intarsia. (vid färgbyte, sno garnändarna om varandra
som i “armkrok”)
Kantmaskor

Köp garnet här

Det stickas inga kantmaskor. På rätsidan stickas alla
maskor räta. På avigsidan stickas alla maskor avigt.

http://shop.hobbii.se/julia-jultroja
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Bakstycke
Lägg upp 78 (82) 86 maskor med 2 trådar blå soft alpaca på sticka 4,5 mm och sticka
ribbstickning *1 rät,1 avig* tills arbetet mäter 4 cm.

Byta till sticka 5 mm och sticka slätstickning tills arbetet mäter 36 (37) 38 cm.
Ärmhål: Avmaska 4 maskor på var sida = 70 (74) 78 maskor.
Låt arbetet vila och sticka framstycket
Framstycke
Lägg upp 78 (82) 86 maskor med 2 trådar blå soft alpaca på sticka 4,5 mm och sticka

ribbstickning *1 rät,1 avig* tills arbetet mäter 4 cm. Öka på sista varvet med 1 maska = 71
(75) 79 maskor.
Sätt en markör kring den mittersta maskan.
Sticka 8 cm slätstickning innan det stickas mönsterstickning efter diagrammet.
Sticka med 1 nystan av färg blå, 1 nystan mönsterfärg (se diagrammet), 1 nystan färg blå.
Sno garnerna om varandra vid färgbyte.
Sticka intarsia efter diagrammet. Räkna ut så att motivet sitter mitt på framstycket.
Sticka tills arbetet mäter 36 (37) 38 cm.
Ärmhål: Avmaska 4 maskor på var sida= 71 (75) 79 masker.
Låt arbetet vila och sticka båda ärmarna.
Ärmar
Lägg upp 42 (44) 48 maskor med 2 trådar blå soft alpaca på sticka 4,5 mm och sticka
ribbstickning *1 rät, 1 avig* tills arbetet mäter 4 cm.
Byta till sticka 5 mm och sticka slätstickning samtidigt som det ökas i var sida av arbetet på
rätsidan.
Ökning: Sticka 1 rät, lyft tråden mellan två maskor och sticka den vriden rät,sticka tillsdet är
2 maskor kvar, lyft tråden mellan två maskor och sticka den vriden rät,.
Upprepa denna ökning på vart 10. (8.) 8. Varv tills du har 58 (62) 68 maskor på stickan.
Fortsätt sticka tills ärmen mäter 48 cm.
Avmaska 4 maskor på var sida = 50 (54) 60 masker.
Sticka en likadan ärm till.
OK
Samla ihop delarna på rundstickan: ärm, framstycke, ärm, bakstycke= 241 (257) 277 maskor
Sätt en markör vid varje hopsättning av bakstycke, framstycke och ärmar = 4 markörer
Fortsätt sticka slätstickning och diagram.
Sticka 1 varv rät och 1 varv avig.
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Börja med raglan minskningarna: 1 rät, 2 maskor vridna rät tillsammans, *sticka tills det är 3
maskor kvar till markören och sticka, 2 maskor räta tillsammans, 2 rät, 2 maskor vridna räta
tillsammans*, gentag fraupprepa från * till * ytterligare 2 gånger, sticka tills det är 3 maskor
kvar på stickan, 2 maskor räta tillsammans, 1 rät = 8 masker minskning = 233 (249) 269
maskor.
Upprepa minskningarna på vartannat varv tills det är 89 (89) 97 maskor kvar.
På nästa varv (avigsidan) minskas det med 1 maska = 88 (88) 96 masker.
Vändvarv
Det vänds över nacken:
1. varvet: sticka räta m fram till 1 maskan före främre raglan i höger sida (när man har
tröjan på sig), vänd med german shortrow

2. varvet: sticka avigt fram till 1 maska före främre raglan på vänster sida, vänd med
german shortrow
3. varvet: sticka räta m fram till 1 maskan efter bakre raglan i höger sida (när man har
tröjan på sig), vänd med german shortrow

4. varvet: sticka avigt fram till 1 maska efter bakre raglan i vänster sida, vänd med
german shortrow
5. varvet: sticka räta m fram till 1 maskan efter bakre raglan i höger sida (när man har
tröjan på sig), vänd med german shortrow

6. varvet: sticka avigt fram till 1 maska efter bakre raglan i vänster sida, vänd med
german shortrow
Halskant
Byta till sticka 4,5 sticka ribbstickning *1 rät, 1 avig*, tills kanten mäter 4 cm.
Avmaska löst.
Montering
Sy ihop hålet under ärmarna
Sy ihop ärm- och sidsömmarna.
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