Christian Tröja
No. 2003-191-2509

Material

Stickfasthet i halvpatentstickning

11 (13) 15 nystan av 50 g Highland Wool
fg 21

24 maskor = 10 cm
22 varv = 10 cm

Rundsticka 80 cm, 3,5 mm

Storlek
S (M) L

Mått
Övervidd: 96 (102) 110 cm
Längd: 63 (65) 62 cm

Köp garnet här

Mönsterinformation
Tröjan stickas nerifrån och upp fram till ärmhål.
Ärmarna stickas var för sig och alla delarna
monteras och med raglanminskningar.

Förklaring
Tröjan stickas runt i halvpatentmönster:
Varv 1: sticka avigt över varje maska varvet ut.
Varv 2: *1 avig, rät i maskan från föregående
varv*, upprepa *-* varvet ut.

http://shop.hobbii.se/christian-troja
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Sida 1

Kant
Lägg upp 230 (246) 264 maskor på rundsticka 3,5 mm och sticka runt.
Sticka 5 cm resårstickning: *1 rät, 1 avig*. Upprepa * - * varvet ut.
Tröja
Sticka runt i halvpatent och kom ihåg att sticka rätmaskor över resårens rätmaskor. Fortsätt
sticka tills arbetet mäter 41 (43) 45 cm.
Ärmhål: Sätt fast en markör på varvets början och en till efter 115 (123) 132 maskor.

Sticka fram till 5 (5) 5 maskor före varvets början, avmaska 10 (10) 10 maskor, sticka fram till
105 (113) 122 maskor efter din avmaskning, avmaska 10 (10) 10 maskor igen = 105 (113)
122 maskor på varje halva.
Låt arbetet vila och sticka båda ärmar.
Ärm
Lägg upp 56 (60) 64 maskor på strumpstickor 3,5 mm och sticka runt.
Sticka 5 cm resårstickning: *1 rät, 1 avig*. Upprepa * - * varvet ut.
Fortsätt i halvpatentmönster
Sätt fast en markör på början av varvet.
Sticka 1 m i slätstickning på vardera sida av markören = ärmsöm.
Sticka 1 varv. Avsluta vid varvets början.
Ökningar
Sticka 1 rät, omslag, sticka fram tills det återstår 1 m före markören, omslag, 1 rät. På nästa
varv stickas omslagen vriden rät eller avigt i mönster = 2 ökade maskor.
Öka på var 8:e varv tills du har 82 (86) 90 maskor totalt.
Sticka rakt upp till ärmen mäter ca 47 (47) 47 cm. Avsluta varvet 5 (5) 5 maskor före
markören.

Avmaska 10 (10) 10 maskor = 72 (76) 80 maskor.
Låt ärmen vila och sticka en till likadant.
OK
Sätt ihop ärmarna med tröjan: Ryggstycke, ärm, framstycke, ärm = 354 (378) 404 maskor.
Sätt fast en markör i varje samling (raglansöm). Sticka 1 rät maska på vardera sida av
sömmen.
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Sida 2

Raglan minskningar
Minska för raglan i halvpatent på vardera sida av de 2 rätmaskorna i varje raglansöm = 8
minskade maskor på varvet.
Sticka 1 varv som maskorna visar.
Minskningsvarv
1 rät, 2 maskor tillsammans, *sticka halvpatent tills det återstår 3 maskor före nästa markör,
2 maskor tillsammans, 2 räta, 2 maskor tillsammans*, upprepa * - * ytterligare 2 gånger,
sticka halvpatent tills det återstår 3 maskor före nästa markör, 2 maskor tillsammans, 1 rät =
8 minskade maskor.
Minska på detta viset tills du har ca 106 (114) 116 maskor totalt.
Halsringning
Byt till strumpstickor 3,5 mm och sticka resårstickning *1 rät, 1 avig*, se till att sticka
rätmaskor över rätmaskor.
Fortsätt sticka till kanten mäter 5 cm. Maska av med elastisk avmaskning i resår.
Finish
Sy ihop under ärmarna.

Mycket nöje!
#hobbiidesign #christiansweater
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Sida 3

