_____________________________________________________

Uda - Tröja
No. 2004-203-4844

Hobbii Design, Sys Fredens - Uda - Copyright © 2020

Sida 1

_____________________________________________________

Material

Storlek

2 (3) 3 (4) 4 nystan Unicorn, fg 05
4 (5) 5 (6) 6 nystan Kid Silk, fg 16

S (M) L (XL) XXL

Rundstickor 80 cm, 3,5 och 5 mm
Virknål 3,5 mm
Stickmarkörer
Maskhållare med kabel, 2 st.

Garnkvaliteter
Unicorn, Hobbii
75% merinoull, 25% polyamid/
100 g = 400 meter
Kid Silk, Hobbii
70% kid mohair, 30% silke/
25 g = 195 meter

Stickfasthet
18 maskor och 25 varv = 10 cm
med 2 trådar på 5 mm sticka och i
slätstickning

Köp garnet här
http://shop.hobbii.se/uda-tröja

Mått
Bredd: 46 (48) 51 (54) 57 cm
Längd: 54 (56) 58 (59) 60 cm

Mönsterinformation
Tröjan stickas med 1 tråd Unicorn och 1 tråd Kid
Silk = 2 trådar.
Tröjan stickas uppifrån och ner. Vändvarv stickas
runt halsringningen för bättre passform.
Tröjan har raglanärmar på oket.
Arbetet delas upp och bål och ärmar stickas färdigt
var för sig.
Om endast en siffra anges gäller siffran för alla
storlekar.

Hashtaggar för sociala medier
#hobbiidesign #hobbiiuda

Teknikvideor
German Short Rows https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8
Magic Loop https://www.youtube.com/watch?v=FtLaIlfMHMg&t

Mycket nöje!
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Räfflad kant
Lägg upp 96 maskor på 3,5 mm rundsticka och sticka runt.
Sticka första varv avigt.
Markera för raglanökningar
Fäst en markör runt de maskorna som ska bilda raglansömmar, såhär:
Fäst en markör runt första maskan, räkna 10 (10) 8 (8) 6 maskor, fäst en markör runt nästa
maska, räkna 36 (36) 38 (38) 40 maskor, fäst en markör runt nästa maska, räkna 10 (10) 8
(8) 6 maskor, fäst en markör runt nästa maska, räkna 36 (36) 38 (38) 40 maskor fram till
första markören.
Du har nu 10 (10) 8 (8) 6 maskor för ärmar och 36 (36) 38 (38) 40 maskor till bakstycke och
samma till framstycke samt 4 markerade maskor.
Varvets början är mellan bakstycke och vänster ärm.
OK
Halsringningen bildas med vändvarv.
Fäst en markör mitt på framstycket.
Byt till 5 mm rundsticka och sticka med German Short Rows och ökningar för raglan, såhär:
Varv 1, rätsidan: Sticka räta tills det återstår 12 maskor före markören mitt på framstycket,
vänd med vändmaska.
Varv 2, avigsidan: Sticka avigt tills det återstår 12 maskor före markören på framstycket,
vänd med en vändmaska.
Varv 3, rätsidan: *Sticka räta fram till markören i raglansömmen, öka 1 maska, 1 räta, öka 1
maska*, upprepa * - * i alla 4 sömmar, fortsätt sticka tills det återstår 8 maskor före markören
mitt på framstycket, vänd med en vändmaska = 8 ökade maskor.
Obs! Vändmaskan stickas som 1 maska.
Varv 4, avigsidan: Sticka avigt tills det återstår 8 maskor före markören på framstycket,
vänd med en vändmaska.
Varv 5, rätsidan: *Sticka räta fram till markören i raglansömmen, öka 1 maska, 1 räta, öka 1
maska*, upprepa * - * i alla 4 sömmar, fortsätt sticka tills det återstår 4 maskor före markören
mitt på framstycket, vänd med en vändmaska.
Varv 6, avigsidan: Sticka avigt tills det återstår 4 maskor före markören på framstycket,
vänd med en vändmaska.
Varv 7, rätsidan: Sticka slätstickning i varje maska varvet runt med ökningar i
raglansömmarna.
Obs! Efter ett par varv ser du 1 maska mellan ökningarna i varje söm. Flytta ev. markörerna
under tiden du stickar.
Fortsätt i slätstickning och med ökningar på vartannat varv tills du har 50 (52) 54 (58) 60
maskor på varje ärm och 76 (78) 84 (88) 94 maskor på både bakstycke och framstycke samt
4 markerade maskor. Avsluta på varvets början och sticka 1 varv utan ökningar = 256 (264)
280 (296) 312 maskor totalt.
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Obs! Önskar du en större tröja kan du ev. öka några gånger till. Kom ihåg att du kanske
behöver extra garn i så fall.
Nu ska arbetet delas upp för bål och ärmar.
Låt ärm-maskor och de markerade maskorna vila på en maskhållare = 52 (54) 56 (60) 62
maskor. Sticka bålen över återstående maskor, såhär:
Lyft över ärm-maskorna på en maskhållare, lägg upp 8 maskor med stickuppläggning, sticka
framstycket, lyft över ärm-maskorna på en maskhållare, lägg upp 8 maskor med
stickuppläggning och sticka bakstycket.
Bålen
Sticka runt i slätstickning över framstycke och bakstycke = 168 (172) 184 (192) 204 maskor.
Fortsätt tills arbetet mäter ung. 38 cm från ärmhålet.
Räfflad kant
Byt till 3,5 mm rundsticka.
Sticka 1 avigt varv.
Maska av löst.

Halskant
Virka 1 varv fastmaskor runt halsringningen så kanten inte töjer sig.

Ärmar
Lyft ärm-maskorna från maskhållaren över på 5 mm rundsticka, plocka upp 8 maskor runt
ärmhålet = 60 (62) 64 (68) 70 maskor.
Sticka runt i slätstickning med magic loop. Fäst en markör mitt under ärmen.
Sticka 4 varv.
Minskningsvarv: Sticka fram till 3 maskor före markören, sticka 2 räta tillsammans, 2 räta, 2
vriden räta tillsammans, sticka färdigt varvet = 2 minskade maskor.
Minska på vart 8:e varv tills 44 (46) 48 (50) 52 maskor återstår.
Fortsätt rakt ner tills ärmen mäter ung. 45 cm från ärmhålet.
På nästa varv minska 6 maskor jämnt fördelat.
Räfflad kant
Byt till 3,5 mm sticka.
Sticka 1 avigt varv.
Maska av löst.
Sticka en till ärm likadant.
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