Angela Tröja
No. 2004-192-6569

Material

Storlek

1 (1) 1 nystan av 250 g Twister fg 21

S (M) L

2 (2) 2 nystan av 100 g Twister Solid fg 110

MÅTT
Bredd: 43 (46) 49 cm
Längd, mitt bak: 48 (50) 50 cm

Rundsticka 3,5 mm / 80 cm

Stickfasthet
25 maskor = 10 cm i slätstickning
37 varv =10 cm i slätstickning

Köp garnet här

Mönsterinformation
Tröjan stickas uppifrån och ner i
slätstickning med ökningar för OK.
Det avmaskas för ärmar och
fortsätts hädanefter i slätstickning.

http://shop.hobbii.se/angela-troja
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Beskrivning
Med Twister Solid.
Lägg upp 120 (132) 144 maskor och sticka runt på rundstickan. Börja från mitten av
nystanet.
Sticka 1 varv rät, 1 varv avigt och 1 varv rät.
Sätt fast en stickmarkör efter var 10:e (11:e) 12:e maska = 12 markörer.

OK
OK stickas runt i slätstickning och med ökningar.
Påbörja ökningar
Varv 1: Sticka *10 (11) 12 räta, omslag*, upprepa *-* varvet runt = 12 m ökade.
Varv 2: Sticka varje m räta och alla omslag i vriden räta
Varv 3: Sticka varje m räta
Varv 4: Sticka varje m räta
Varv 5: Sticka *10 (11) 12 räta, omslag, 1 rät*, upprepa *-* varvet runt = 12 m ökade.
Varv 6: Sticka varje m räta och alla omslag i vriden räta.
Varv 7: Sticka varje m räta
Varv 8: Sticka varje m räta.
Upprepa varv 5 till 8, med 1 maska till efter varje omslag = ökning på var 4:e varv = 12
maskor ökade per ökningsvarv.
Öka tills du har 28 (30) 32 rm mellan ökningarna = 336 (360) 384 maskor.
Låt 66 (71) 76 maskor för ärm vila, fortsätt sticka framstycket, låt 66 (71) 76 maskor för ärm
vila, sticka ryggstycket.
Tröja
Byt till Twister. Starta med änden, som är samma färg som din Twister Solid.
Lägg upp 5 (5) 6 maskor under vardera ärmen = 214 (228) 242 maskor.
Sticka rakt ner i slätstickning tills arbetet mäter ung. 30 (32) 32 cm från ärmhål eller till
önskad längd.
Sticka 3 rätstickade räfflor.
Maska av.
Ärmar
Med Twister Solid.
Flytta tillbaka ärm-maskorna på stickan. Plocka upp 5 (5) 6 maskor i de nyupplagda
maskorna från tröjan = 71 (76) 82 ärm-maskor.
Sätt fast en markör mitt under ärmen:
Storlek S (M): sätt fast markören runt 3:e maskan under ärmen.
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Storlek L: sätt fast markören efter 3:e maskan.
Minska genom att sticka fram tills det återstår 3 (3) 2 maskor före markören.
S (M) – sticka 2 m tills i vriden räta, 1 rät, 2 rm tills.
L – sticka 2 rm tills i vriden räta, 2 rm tillsammans.
Sticka runt i slätstickning. Öka på var 30:e varv, 5 gånger totalt = 61 (66) 72 maskor på
varvet, sticka tills ärmen mäter 42 (43) 44 cm.
Sticka 3 räta räfflor.
Maska av.
Mycket nöje!
#hobbiidesign #angelablouse
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