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Mönster

Stripe Raglan Sweater
- Women & Plus size
GARNÅTGÅNG
Totlat fördelat på 3 färger
XS:
450 g
S:
500 g
M:
550 g
L:
600 g
XL:
650 g

Stickad i Go hand
mad
- tråden består av es Soft Bamboo ”double”
he
garnet den mjuka la 70% bambu, som ger
ste känslan. Beha
gli
huden, så det är
även ett mycket ba g mot
rn
garn. Texturen är
silkeslen och har vänligt
ett fint fall:
70% Bambu/23%
Bomull/7% Akry
l, 50 g/115 m.
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FÖRKORTNINGAR OCH FÖRKLARINGAR

GARNÅTGÅNG
Totlat fördelat på 3 färger
XS:
450 g
S:
500 g
M:
550 g
L:
600 g
XL:
650 g

MATERIAL

Rundsticka och stumpstickor:
2,5 och 3,0 mm
Stickfasthet:
27 m x 35 v/10 cm
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MK
markör
2r tillsm	2 maskor stickas tillsammans som en rät
maska
2rls
Lyft 1 rät, 1 rät, drag den lyfta m över
2vr r tillsm	2 vridet r tillsammans. Sticka 2 r tillsammans i de bakre maskbågarna.
(int. kan ersätta 2rls)
Anger antal m på st för de 5 storlekarna:
(..)
XS (S) M (L) XL

Angivna garnmängder är vägledande.

SWEATERENS FÄRDIGA MÅTT
Strl. XS (S) M (L) XL
Övervidd 	
Hel längd	
Ärmlängd 

84 (88) 98 (108) 116 cm.
56 (60) 61 (64) 68 cm.
38 (40) 42 (45) 47 cm.

Soft Bamboo
”double”

- ett Bambugarn
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Tråden består av
hela 70% bamb
u, som ger garne
den mjukaste kä
t
nslan och en sp
eciell lätthet. Be
mot huden, så de
haglig
t är även ett my
cket barnvänlig
garn. Texturen är
t
silkeslen och ha
r ett fint fall.
Bambu och miljö
- bambu är den
växt i världen
som växer snabb
ast och därmed
en fantastisk kä
till hållbar produ
lla
ktion. Bambu slä
pper ut mer syr
än någon anna
e
n växt och gror
uta
n
an
bekämpningsme
vändning av
del. Bomullen på
23% och akrylen
7% är med för att
på
hålla ihop den
mjuka bambun
ge garnet en bra
och
formfasthet.
23 Tål maskintvätt.
70% Bambu/23
% Bomull/7% Ak
ryl,
50 g/115 m.
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RAGLAN SWEATER MED RÄNDER

Sweatern stickas på rundsticka, nerifrån och upp.

STRL. XS (S) M (L) XL

BAK OCH FRAMSTYCKE
Lägg upp 228 (240) 268 (296) 316 m på st 2,5
med Färg 1.
Sticka runt i resår - 2 r, 2 a
- i totalt 18 (18) 18 (20) 20 v.

SWEATERNS RÄNDER - 3 FÄRGER
Färg 1: 12,5 (13) 13,5 (14) 15 cm.
Färg 2: 18,5 (20) 20 (21) 22,5 cm.
Färg 3: 15 cm - på 7 cm avmaskas för ärmhål
(16 cm - på 7 cm avmaskas för ärmhål)
16,5 cm - på 8,5 cm avmaskas för ärmhål
(17,5 cm - på 10 cm avmaskas för ärmhål)
18,5 cm - på 9,5 cm avmaskas för ärmhål.
Färg 1: 10 (11) 11 (11,5) 12 cm.

Byt till st 3,0 och sätt en MK vid v början och efter
114 (120) 134 (148) 158 m.
Sticka ränder efter anvisning.
Arbetet mäter nu ca. 38 (40) 42 (45) 47 cm inkl. resår.
Avmaska för ärmhål, 5 m på var sida av MK på
alla strl.
Totalt 208 (220) 248 (276) 296 m.
Låt arbetet vila.

ÄRMAR
Lägg upp 56 (60) 68 (72) 72 m på strumpstickor 2,5
med Färg 1.
Sticka runt i resår - 2 r, 2 a
- i totalt 18 (18) 18 (20) 20 v.
Byt till st 3,0 och sätt en MK vid v början.
Sticka ränder efter anvisning - SAMTIDIGT ökas det
på vart 7. (7.) 7. (7.) 7. v - totalt 15 (17) 16 (17) 19
ggr genom att sticka: 1 r, plocka upp länken från v
innan och sticka länken vr r.
Sticka tills det är 1 m kvar, plocka upp länken från v
innan bakifrån och sticka länken r, 1 r.
Arbetet mäter ca. 38 (40) 42 (45) 47 cm inkl. resår.
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Avmaska för ärmhål, 5 m på var sida av MK på
alla strl.
Totalt 76 (84) 90 (96) 100 m.
Låt arbetet vila och sticka en ärm till.

HALSKANT
Arbetet mäter ca. 52,5 (56) 57 (60) 64 cm.
Byt till st 2,5 och fortsätt med Färg 1.
Sticka 1 v slätstickning och därefter resår - 2 r, 2 a
- i totalt 16 (16) 20 (20) 20 v.
Maska av.

OK
Samla delarna genom att sticka 2r tillsm mellan alla
delar.
Fortsätt i ränder efter anvisning.
Totalt 356 (384) 424 (464) 492 m.
Sätt en MK omkring varje sammanstickad m,
dessa utgör mittmaskan i varje raglanintagning.
V börjar mellan bakstycket och ärm.

MONTERING
Sy ihop under ärmarna.
Fäst alla trådar.

Sticka 3 (3) 1 (1) 1 v slätstickning och fortsätt med
raglanintagningar på vartannat v, genom att sticka
2rls efter mittmaskan och 2 r tillsm före mittmaskan.

♥

Upprepa int totalt 26 (28) 30 (32) 34 ggr
- totalt 148 (160) 184 (208) 220 m.
Sticka 1 v runt.
På nästa v minskas jämnt till
140 (144) 156 (174) 180 m.
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Brat at veta
Stickor storlek & fasthet
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Stickerskor stickar väldigt olika, några stickar med stickor
2,0 mm och får samma storlek och kvalité på designen som
en person som stickar med stickor 4,0 mm. Vi har erfarit
detta från det team av stickerskor som jobbar med oss.
Nyckeln till att sticka en specifik storlek är mer beroende
på vilken stickstil/hur man håller stickorna/kunskap du har
än att ha en viss storlek på stickan. Därför rekommenderar
vi ett spann.

