1637 – Tröja med rand effekt i Mayflower Alpaca Touch.
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Rundsticka (60 cm):
Rundsticka (40 cm):

2 ½ och 3
2½

Strumpsticka:

2 ½ och 3

Kvalité:

Mayflower Alpaca Touch. 25 % Ull, 15 % Alpacka, 60 % Akryl, 185
m pr. 50 gram

Stickfasthet:

Vågrät: 30 maskor = 10 cm. Lodrät: 40 varv = 10 cm

För att uppnå det bästa resultatet, rekommanderar vi att det stickas på Knit Pro stickor, som
är det professionella verktyget för stickning och virkning.
Det är en god ide att läsa igenom hela beskrivningen innan stickningen påbörjas, lika så är det en
god ide att göra ett stickprov som fuktas och dras i fason.
Tillvägagångssätt:
Tröjan är stickat i 3 färgar med rand effekt vid färgskift.
Färgskift:
Varv 1: Oliv, (Curry gul),
Varv 2: Mörk Oliv, (Oliv)
Varv 3: Oliv, (Curry Gul)
Varv 4: Mörk Oliv, (Oliv)
Varv 5: Oliv, (Curry Gul),
Varv 6: Mörk Oliv, (Oliv)
Varv 7: Oliv, (Curry Gul)
Varv 8: Mörk Oliv, (Oliv)
Varv 9: Oliv, (Curry Gul)
Varv 10: som varv 9.
Varv 11: Mörk Oliv, (Oliv)
Varv 12: Oliv, (Curry Gul)
Varv 13: som varv 12
Varv 14: som varv 12
Varv 15: Mörk Oliv, (Oliv)
Varv 16: Oliv, (Curry Gul)
Varv 17: som varv 16
Varv 18: som varv 16
Varv 19: som varv 16
Varv 20: Mörk Oliv, (Oliv)
Färgarna i parentes är till rand effekt nr 2.
Bak och framstycke.
1: Lägg upp 240(270)300(330)360(390) maskor med färg 08 (Mörk oliv) på rundsticka nr. 2 ½,
sticka 6 cm resår 1 rät, 1 avig. Gäller alla storlekar.

2: Byt till rundsticka nr 3. Sticka 16(16,5)17(17,5)18(18,5) cm slät.
3: Sticka rand effekt med Mörk oliv och Oliv som beskrivit och sticka därefter
16(16,5)17(17,5)18(18,5) cm med färg 09 (Oliv)
4: På sista varvet maskas 8 maskor av i var sida. Gäller alla storlekar.
5: Låt arbetet vila.
Ärm.
1: Lägg upp 44(46)48(50)52(54) maskor med färg 08 (Mörk Oliv) på strumpsticka nr. 2 ½, sticka 6
cm resår 1 rät, 1 avig. Gäller alla storlekar.
2: Byt till strumpsticka nr. 3 och öka på första varv 8 maskor jämnt fördelad. Gäller alla storlekar.
3: Nu stickas slätstickning med ökning av 1 maska först och sist på var 6 varv. Gäller alla storlekar.
4: Ärmlängden regleras på denna slätstickade delen, då nästa färg skal passa med tröjans Oliv rand,
så där stickas med färgen Mörk Oliv till önskad längd.
5: Sticka härefter rand effekt med Oliv och fortsätt ökning på var 6 varv tills där är
100(102)104(106)108(110) maskor.
6: Sticka till den slätstickade delen med Oliv har samma längd som på tröjan.
7: Maska av 4 maskor först och sist på varvet.
8: Låt arbetet vila.
9: Sticka ett ärm till på samma sätt.
Samling till raglan.
1: Börja med ett ärm, bakstycke, ett ärm och framstycket, kom ihåg rand effekt till Curry Gul,
fortsätt med Curry Gul.
2: På var annat varv minskas till raglan så här: på ärmet sticka 1 rät, sticka ihop 2 rm, sticka rät till
det fattas 3 maskor, sticka ihop 2 vridna rm och 1 rät, fortsätt på samma sätt som på bakstycket, det
andra ärm och framstycket.
3: Fortsätt så här tills det är gjort 30(32)34(36)38(40) raglan minskningar.
4: Sätt de mittersta 22(25)28(31)34(37) maskor på framstycket i vila och sticka fram och tillbaka.
Var uppmärksam! På att raglan miskningar är på rätsidan.
5: Sätt ytterligare 1 maska i vila mot halsen samtidigt med att raglan minskningarna fortsättas till
framstyckets maskor är använda. Gäller alla storlekar.
6: Bytt till 40 cm rundsticka nr. 2 ½ och sticka resår, 1 rät, 1 avig, där det på första varv regleras till
112(115)120(124)128(132) maskor. Sticka 5 cm resår. Maska löst av. Gäller alla storlekar.
Montering.
1: Sy ihop öppningen i ärmhålen.
2: Vik och sy halskanten mot avigsidan.
3: Fästa trådar, lägg tröjan i vatten och drag den i fason.

