Djup Rygg med Ärmar
No. 2003-184-1626

Material

Mått

6 (7) nystan a 50 g Tencel, Go Handmade
färg. mörkgrå 17360

Längd: 42 (45) cm
Bystvidd: 72 (77) cm
Bystvidden töjer sig vid användning, men
det är viktigt att tröjan sitter åt så att den
inte faller ner över axlarna.

Rundsticka 5 mm, 80 cm
Strumpsticka 5 mm
Maskhållare
Maskmarkörer

Storlek
S/M (M/L)

Stickfasthet
Mätt i mosstickning och dubbelt garn
22 maskor på 10 cm
30 varv på 10 cm

Köp garnet här
http://shop.hobbii.se/djup-rygg-med-armar

Mönsterinformation
Tröjan stickas fram och tillbaka på
rundsticka med två trådar Tencel.
Tröjan stickas nerifrån på bakstycket och
vidare upp över axlarna och avslutas
nederst på framstycket.
Ärmarna stickas upp i ärmhålen.

Förkortning
VM: Vändmaska (german short row)
Lägg garnet över maskan på vänster
sticka, så att det bildas en dubbel maska,
och dra åt. Denna dubbla maska stickas
senare ihop som en maska.

Hobbii.se - Copyright @2018 - Alla rättigheter reserverade

Sidan 1

Kantmaskor
De 3 yttersta maskorna på varje varv stickas rät från rätsidan och avigt från avigsidan. Till
sist sys sidosömmen ihop och det bildas en rand med slätstickning ner längs med sidan.
Mosstickning
1. varv: *1 rät, 1 avig*.
2. varv: *avig över rät, rät över evig*.
Upprepa varv 2.

Mönster
Bakstycke
Lägg upp 69 (73) maskor med dubbelt garn på rundsticka 5 mm.
Sticka fram och tillbaka på rundsticka. Det första varvet är på avigsidan.
Sticka 3 kantmaskor (avig), sticka mosstickning tills det är 3 maskor kvar, 3 kantmaskor
(avig).
Sticka tills arbetet mäter 18 (19) cm. Avsluta med ett varv på avigsidan.
Avmaska de mittersta 3 (5) maskorna och sticka vänster skuldra. Låt maskorna till höger
skuldra vila.
Vänster skuldra
1. Varv från avigsidan: mönster över alla maskor
2. Varv från rätsidan: Sticka 2 maskor räta tillsammans, mönster varvet ut
Fortsätt med minskning till rygg-urringningen genom att upprepa dessa 2 varv, samtidigt,
när arbetet mäter 25 (27) cm minskas det för ärmhål så här: från avigan stickas de 2 första
maskorna räta tillsammans. Upprepa 3 gånger till, så det totalt har minskats 4 maskor in i
ärmhålet.
Fortsätt med minskning till rygg-urringningen tills det är 12 (12) maskor kvar på stickan.
Sticka rakt upp i mönster tills det är 42 (45) cm. Sätt en markör för att markera skuldran.
Nu stickas det vidare över vänster framstycke.
Vänster framstycke
Sticka 2 varv mönster.
Öka till hals urringningen på framstycket genom att sticka 1 maska, plocka upp tråden
mellan två maskor och sticka den vriden rät/avig som det passar in i mönstret.
Öka på alla rätsida varv tills det är 24 (25) maskor på stickan. Avsluta med 1 avigsida varv.
Klipp garnet och låt maskorna vila.
Sätt de vilade maskorna till höger skuldra och framstycke på stickan.
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Höger skuldra
1. Varv från avigsidan: Sticka 2 maskor räta tillsammans, mönster varvet ut
2. Varv från rätsidan: mönster över alla maskor

Fortsätt med minskning till rygg-urringningen genom att upprepa dessa 2 varv, samtidigt,
när arbetet mäter 25 (27) cm minskas det från rätsidan till ärmhål genom att sticka de 2
första maskorna räta tillsammans. Upprepa 3 gånger till, så det totalt har minskats 4 maskor
in i ärmhålet. Sätt en markör i ärmsidan.
Fortsätt med minskning till rygg-urringningen tills det är 12 (12) maskor kvar på stickan.
Sticka rakt upp i mönster tills det är 42 (45) cm. Sätt en markör för att markera skuldran.
Nu stickas det vidare över höger framstycke.
Höger framstycke
Sticka 2 varv mönster.
Öka till hals urringningen på framstycket genom att sticka 1 maska, plocka upp tråden
mellan två maskor och sticka den vriden rät/avig som det passar in i mönstret.
Öka på alla rätsida varv tills det är 24 (25) maskor på stickan. Avsluta med 1 rätsida varv.
Lägg upp 13 (15) maskor och sätt de vilande maskorna från vänster framstycke tillbaka på
stickan, så att det nu stickas fram och tillbaka över 61 (65) maskor. Se efter så att mönstret
passar in.
Sticka tills arbetet mäter som bakstycket från skulder markören till ärm markören Ca 15 (17)
cm. Avsluta med ett avigsida varv.
Ökning till ärmhål, rätsidan: tag av 1 mask löst avig och plocka upp tråden mellan två
maskor och sticka den vriden rät. Upprepa på rätsida varven tills det har ökats 4 maskor =
69 (73) maskor.
Nu stickas det mosstickning med 3 kantmaskor i var sidsöm.
Fortsätt i mönster tills arbetet mäter 42 (45) cm från skuldran.
Avmaska.
Montering
Sy ihop sidsömmarna med madrass stygn.
Ärmar
Sätt en markör i sidsömmen. Plocka upp 60 (68) maskor längs med hela ärmhålet. Börja vid
markörens i sidsömmen.
På det första varvet stickas maskorna vridna, så att det inte bildas hål, så här: sticka 2
maskor rät, sticka vriden mosstickning tills 2 maskor före markören i sidsömmen, sticka 2
maskor rät.
Var uppmärksam på, att vändmaskorna stickas med i mönstret, som det passar in.
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Vändvarv
Sticka till 3 maskor mosstickning efter markören på skuldran, vänd arbetet,
1 VM och sticka 5 maskor, vänd,
1 VM och stick 6 maskor, vänd,
1 VM och stick 7 maskor, vänd,
1 VM och stick 8 maskor, vänd,
Fortsätt med att vända tills det stickas över 23 (25) maskor, vänd
1 VM och sticka runt över alla maskor i ärmhålet i mosstickning.
Minskning
Sätt en markör under ärmen. Det stickas en rand med 4 slätstickade maskor mitt under
ärmen, 2 på var sida om markören i sidsömmen. Minskningarna görs på var sida om denna
rand.
Sticka 2 (3) cm runt i mosstickning och slätstickning, innan minskningarna börjar.
Sticka tills 2 maskor före randen, sticka 2 maskor vridna rät tillsammans, 4 rät, 2 maskor rät
tillsammans. Minska 10 gånger, med 4 cm mellanrum. Sticka rakt ner tills ärmen mäter 50
cm, sticka 1 varv avigt. Avmaska i avigt.
Halskant
Det stickas i-cord runt i halsen.
Plocka upp maskor längs med halskanten från rätsidan. Hoppa över ca var 3.e maska.
Lägg upp 3 nya maskor med stickomslag. (De nya maskorna sitter på vänster sticka)
Sticka 2 rät, 2 vridna rät tillsammans.
Putta tillbaka maskorna till vänster sticka, och sticka igen 2 rät, 2 vridna rät tillsammans.
Fortsätt på detta sätt tills alla maskor på rundstickan är stickade. Sy till sist ihop arbetet med
maskstygn, så att man inte kan se uppläggningskanten.
Det kan med fördel sys en liten BH-bands hållare i var skuldra så att tröjan inte faller ner
över axeln.

Mycket nöje!
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