Bodil - Top-down Tröja
No. 2004-194-5173
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Material

Storlek

7 (7) 8 (8) 9 nystan a 50 g Baby Wool
färg 24

XS (S) M (L) XL

Rundsticka 80 cm, 3 mm
Maskmarkörer
Maskhållare med wire, 2 st

Garnkvalité
Baby Wool, Happy Sheep
100% wool / 50 gr = 165 meter

Stickfasthet
26 maskor och 32 varv
på 10 cm i slätstickning

Hashtags till sociala medier
#hobbiidesign #hobbiibodil

Köp garnet här
http://shop.hobbii.se/bodil-top-down-troja

Mått
Bredd: 44 (46) 48 (51) 54 cm
Längd: 58 (59) 61 (63) 65 cm

Mönsterinformation
Tröjan stickas uppifrån och ner.
Det stickas vändvarv i nacken för bättre
passform.
Tröjan har raglanärmar på oket.
Arbetet delas upp och kropp och ärmar
stickas färdigt var för sig.
Står det bara en siffra, så gäller det för
alla storlekar.

Teknik Video
German Short Rows https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7
YhiXuA8
Magic Loop https://www.youtube.com/watch?v=FtLaIl
fMHMg

Mycket nöje!
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Mönster
Ribbkant
Lägg upp 152 maskor på rundsticka 3 mm till alla storlekar och sticka runt.
Sticka 2 cm ribbstickning 1 rät, 1 avig.
Sätt en markör kring de maskor som ska skapa raglan sömmarna så här:
Sätt en markör kring den 1.a maskan, räkna därefter 26 (24) 22 (20) 18 maskor, sätt en
markör kring nästa maska, räkna 48 (50) 52 (54) 56 maskor, sätt en markör kring nästa
maska, räkna 26 (24) 22 (20) 18 maskor, sätt en markör kring nästa maska, räkna 48 (50) 52
(54) 56 maskor till den 1.a markören.
Det är nu 26 (24) 22 (20) 18 maskor till ärmar och 48 (50) 52 (54) 56 maskor till bakstycke
respektive framstycke samt 4 markerade maskor.
NB Varvets början är mellan bakstycke och vänster ärm.
OK
Halsringningen formas med vändvarv.
Sätt en markör mitt på framstycket.
sticka med German Short Rows, och ökningar till raglan så här:
1.a varvet, rätsidan: Sticka räta maskor tills det är 18 maskor kvar före markören mitt på
framstycket, vänd med en vändmaska,
2.a varvet, avigsidan: Sticka avigt tills det är 18 maskor kvar före markören på framstycket,
vänd med en vändmaska,
3.e varvet, rätsidan: *Sticka räta maskor till markören i raglansömmen, öka 1 maska, 1 rät,
öka 1 maska*, upprepa från * till * i alla 4 sömmar, sticka tills det är 12 maskor kvar före
markören mitt på framstycket, vänd med en vändmaska = 8 ökade maskor,
4.e varvet, avigsidan: Sticka avigt tills det är 12 maskor kvar före markören på framstycket,
vänd med en vändmaska,
5.e varvet, rätsidan: *Sticka räta maskor till markören i raglansömmen, öka 1 maska, 1 rät,
öka 1 maska*, upprepa från * till * i alla 4 sömmar, sticka tills det är 6 maskor kvar före
markören på framstycke, vänd med en vändmaska,
6.e varvet, avigsidan: Sticka avigt tills det är 6 maskor kvar före markören på framstycket,
vänd med en vändmaska.
7.e varvet, rätsidan: Sticka slätstickning runt alla maskor, med ökningar i raglan sömmarna.
Sätt en markör på var sida om de mittersta 22 maskorna på framstycket. Det stickas
lace-mönster över dessa maskor. Se diagram.
NB Efter ett par varv kan det synas 1 maska mellan ökningarna i varje söm. Flytta eventuellt
markörerna efterhand.
Fortsätt med ökningar på vartannat varv tills det är 84 (86) 88 (92) 96 maskor på ärmar och
106 (112) 118 (126) 134 maskor på bakstycke respektive framstycke plus 4 markerade
maskor. Sluta vid varvets början och med 1 varv utan ökningar.
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Nu delas arbetet upp till ärmar och kropp.
Ärm maskorna sätts att vila på maskhållare med wire, och det stickas kropp över resten av
maskorna så här:
Sätt ärm maskorna på maskhållare, lägg upp 6 maskor med uppstickad uppläggning, sticka
framstycket, Sätt ärm maskorna på maskhållare, lägg upp 6 maskor med uppstickad
uppläggning, sticka bakstycket = 228 (240) 252 (268) 284 masker.
Kropp
Sticka rakt ner tills arbetet mäter ca 30 cm från ärmhålet, sluta med det 10.e varvet i
diagrammet.
Ribbkant
Sticka 5 cm ribbkant i 1 rät, 1 avig. Avmaska i ribbstickning.

Ärmar
Sätt maskorna från den ena ärmen på rundstickan och sticka upp 6 maskor i ärmhålet = 90
(92) 94 (98) 102 maskor.
Sticka slätstickning runt med Magic Loop. Sätt en markör mitt under ärmen.
Sticka 4 varv.
Minskningsvarv: Sticka fram till 3 maskor före markören, sticka 2 m räta tillsammans, 2 räta
m, 2 m vriden rät tillsammans, sticka färdigt varvet.
Minska på vart 8.e varv tills det är 60 (62) 64 (66) 68 maskor.
Sticka rakt upp tills ärmen mäter 38-40 cm från ärmhålet.
Minska 6 maskor jämnt fördelat på nästa varv.
Ribbkant
Sticka 5 cm ribbkant, 1 rät, 1 avig. Avmaska med elastisk avmaskning.
Sticka den andra ärmen likadant.
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Diagram
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