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Material

Stickfasthet

Alla storlekar:
2 nystan av Sultan Deluxe fg 10

27 maskor = 10 cm
31 varv =10 cm

Strumpsticka 3,5 mm
Rundsticka 3,5 mm 80 cm
Maskmarkörer
Maskhållare

Storlek

Garnkvalité

Bredd: 40 (42, 48, 54, 60, 66) cm
Längd: 52 (53, 54, 55, 56, 57) cm

Sultan Deluxe: 100% bomull/
250 g = 1000 meter

Hashtaggar för sociala medier
#hobbiidesign #hobbiironja

Köp garnet här
http://shop.hobbii.se/ronja-troja

XS (S, M, L, XL, XXL)

Mått

Förkortningar
1 ökning: Plocka upp länken mellan
maskorna och sticka den vriden räta.

Mönsterinformation
Tröjan stickas på tvären och stickas i 2
likadana delar från ärm till mitt fram/bak där
de sen sys ihop. Delarna stickas med varsitt
nystan för att de ska bli likadana.

Mycket nöje!

Hobbii.se - Copyright © 2019 - Alla rättigheter förbehållna.

Sida 2

Höger ärm
Ta garnet utifrån nystan #1.
Lägg upp 56 (58, 60, 62, 64, 66) maskor på strumpstickorna och sticka runt.
Sticka 6 varv rätstickning (= 1 rätvarv och 1 avigt varv) = 3 räfflor.
Fäst en markör på varvets början.
Fortsätt i slätstickning med ökningar:
Sticka fram till 1 maska före markören, öka 1 maska, 2 räta, öka 1 maska, sticka färdigt
varvet.
Öka på vart 8:e (8:e, 8:e, 6:e, 6:e, 5:e) varv tills du har 84 (90, 94, 100, 106, 110) maskor.
Sticka rakt upp tills ärmen mäter 48 (48, 48, 46, 45, 45) cm.
Obs! Klipp nu garnet och lämna en extra lång tråd för ihopsyning av sidsömmar senare.
Sidsömmar
Byt till rundsticka.
I varje sida, lägg upp 94 maskor (alla storlekar) för sidsömmar = 272 (278, 282, 288, 294,
298) maskor.
Obs! Härifrån stickar du över alla maskor fram och tillbaka på rundstickan (framstycket,
högerärmen och bakstycket).
Axel
Fortsätt sticka till arbetet mäter 10 (11, 13, 15, 18, 20) cm mätt från sidsömmen. Avsluta med
ett avigt varv.
Arbetet mäter nu 58 (59, 61, 61, 63, 65) cm från uppläggningskanten.
Höger framstycke
Halsringning
Varv 1, rätsidan: sticka 128 (131, 132, 135, 137, 139) rätmaskor. Låt återstående maskor vila
= 144 (147, 150, 153, 157, 159) maskor.
Varv 2, avigsidan: sticka avigt.
Varv 3, rätsidan: sticka räta tills det återstår 3 maskor, 2 räta tillsammans, 1 rät.
Upprepa varv 2 och 3 till du har 122 (125, 126, 129, 131, 133) maskor.
Sticka rakt upp tills arbetet mäter 20 (22, 24, 27, 30, 33) cm från sidsömmen. Lyft över
maskorna på en maskhållare.
Arbetet mäter nu 68 (70, 72, 73, 75, 78) cm från uppläggningskanten.
Maska av och lämna en lång tråd för att sidsömmen avslutningsvist kan sys ihop med
samma färg.
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Obs! På ena framstycket avmaskas alla maskor och på det andra lyfts maskorna över på en
maskhållare. Delarna sys ihop med maskstygn senare.
Höger bakstycke
Maska av från rätsidan, 16 (16, 18, 18, 20, 20) maskor över axeln och sticka färdigt varvet =
128 (131, 132, 135, 137, 139) maskor.
Varv 1, avigsidan: sticka avigt.
Varv 2, rätsidan: 1 rät, 2 maskor vriden räta tillsammans, sticka rätstickning varvet ut.
Minska på vart 4:e varv till du har 125 (128, 129, 132, 134, 136) maskor.
Sticka rakt upp tills arbetet mäter 20 (22, 24, 27, 30, 33) cm från ärmhålet.
Lyft över maskorna på en maskhållare.
Arbetet mäter nu 68 (70, 72, 73, 73, 73) cm från uppläggningskanten.
Maska av - eller
Obs! Ena delen av bakstycket maskas av och andra delen maskas inte av men sys ihop
med maskstygn – eller låt maskorna vila och sticka ihop båda delar i slutet.
Vänster ärm
Stickas med nystan #2. Stickas som högerärmen men spegelvänt så att framstycken och
bakstycken passar ihop.
Montering
Sy ihop ryggen med maskstygn eller sticka ihop delarna. Sy ihop framstycken med
maskstygn eller sticka ihop delarna. Sy ihop sidsömmarna.
Halskant
Plocka upp maskor runt halsen och sticka 6 varv i rätstickning = 3 räfflor. Börja med ett avigt
varv.
Maska av löst. Maska av med elastisk avmaskning (resår) eller använd en större sticka.
Tröjans kant
Plocka upp maskor och sticka 3 varv i rätstickning = 3 räfflor. Börja med ett avigt varv.
Maska av mycket löst. Maska av med elastisk avmaskning (resår) eller använd en större
sticka.
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