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Material
5 (6) 6 (7) nystan Mohair Delight,
färg 13
Sticka 3.5 mm och 4 mm
Rundsticka 40 cm / 3.5 mm
Flätsticka

Garnkvalité
Mohair Delight, Hobbii
50% Mohair, 50% Akryl/
50 g = 150 meter

Stickfasthet
18 maskor och 24 varv på 10 cm i slätstickning
på sticka 4 mm

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

Storlek
S (M) L (XL)

Mått
Bredd: 45 (49) 52 (56) cm
Längd: 55 (55) 55 (55) cm

Mönsterinformation
Tröjan stickas nerifrån och upp.
Bakstycke, framstycke och ärmar
stickas var för sig fram och tillbaka på
jumperstickor.
Axlarna sys ihop och slutligen sys
ärmarna på.
Flätor stickas på framstycket.
När endast ett mått är angivet, gäller
det för alla storlekar.

Hashtags till sociala
medier
#hobbiidesign #hobbiiabigail

Mycket nöje!
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Bakstycke (rygg)
Resårkant
Lägg upp 80 (88) 94 (100) maskor på sticka 3.5 mm och sticka resårstickning efter vald
storlek.
Första varvet är avigsidan.
Storlek S: 2 aviga, 4 räta, (4 aviga, 4 räta) 9 gånger, 2 aviga.
Storlek M: 2 aviga, 4 räta, (4 aviga, 4 räta) 10 gånger, 2 aviga.
Storlek L: 5 räta, (4 aviga, 4 räta) 11 gånger, 1 rät.
Storlek XL: 4 räta, (4 aviga, 4 räta) 12 gånger.
Alla storlekar: Sticka tills resåren mäter 6 cm. Avsluta med ett varv på avigsidan.
Kropp
Byta till sticka 4 mm.. Fortsätt i slätstickning tills arbetet mäter 53 cm.
Maska av.
NB. Bakstycket är kortare än framstycket. Bakstycke och framstycke sys ihop 2 cm ner på
bakstycket.
Framstycke
Resårkant
Lägg upp 86 (94) 100 (108) maskor på sticka 3.5 mm och sticka resårstickning efter vald
storlek.
Första varvet är avigsidan.
Storlek S: 2 avig, 4 rät, (4 avig, 4 rät) 2 gånger, 10 avig, (6 rät, 10 avig) 2 gånger, (4 rät, 4
avig) 2 gånger, 4 rät, 2 avig.
Storlek M: 2 rät, (4 avig, 4 rät) 3 gånger, 10 avig, (6 rät, 10 avig) 2 gånger, (4 rät,
4 avig) 3 gånger, 2 rät.
Storlek L: 5 rät, (4 avig, 4 rät) 3 gånger, 10 avig, (6 rät, 10 avig) 2 gånger, (4 rät,
4 avig) 3 gånger, 5 rät.
Storlek XL: 1 avig, (4 avig, 4 rät) 4 gånger, 10 avig, (6 rät, 10 avig) 2 gånger, (4 rät,
4 avig) 4 gånger, 1 avig.
Alla storlekar:Sticka 4 varv som maskorna visar.
6. varvet, rätsidan: sticka flätor över de 10 maskorna så här:
sätt 5 maskor på en flätsticka framför arbetet, sticka 5 rät, sticka de 5 maskorna på
flätstickan rät = 3 flätor.
Härefter stickas flätor på var 10.e varv.
Sticka som maskorna visar tills ribbstickningen mäter 6 cm. Avsluta med ett varv på
avigsidan.
Kropp
Byta till sticka 4 mm. Fortsätt med slätstickning i sidorna och flätor på mitten.
1.a varvet, rätsida:Sticka 18 (22) 25 (29) rät, 4 avig, 10 rät, (6 avig, 10 rät) 2 gånger, 4 avig,
18 (22) 25 (29) rät.
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2.a varvet, avigsidan:Sticka som maskorna visar.
Upprepa dessa 2 varv och kom ihåg flätningen på vart 10.e varv.
Sticka rakt upp tills arbetet mäter ca 48 cm. Mät höjden samtidigt som arbetet är lite sträckt
på bredden. Avsluta med ett varv på avigsidan efter en flätningen.
Halsringning
Vänster sida
Sticka maskorna som de visas.
1.a varvet, rätsidan: Sticka 34 (38) 41 (45) maskor, vänd.
2.a varvet, avigsidan: avmaska 5 maskor, sticka färdigt varvet.
3.e varvet: sticka som maskorna visar.
4.e varvet: avmaska 4 maskor, sticka färdigt varvet.
5.e varvet: sticka som maskorna visar.
Maska av 2 x 2 maskor och 1 x 1 maska mot halsen på var 2:e varv = 20 (24) 27 (31)
maskor för axeln.
Sticka rakt upp tills arbetet mäter 55 cm. Sätt en markering i ärmsidan = axel.
Klipp inte garnet och fortsätt med nacken.
Nacke
Vänster sida, med ökningar/uttag i nacken.
Sticka framifrån och bakifrån i maskan mot halsen 3 gånger på rätsidan = 23 (27) 30 (34)
maskor.
Maska av.
Höger sida
Lyft de mittersta 18 maskor på en maskhållare.
Lägg till nytt garn och sticka maskorna som de visas.
Sticka färdigt denna sidan likadant som högra sidan
Ärmar
Resårkant
Lägg upp 40 (40) 44 (44) maskor på sticka 3.5 mm och sticka resårstickning efter vald
storlek.
Första varvet är avigsidan.
Storlek S och M: 2 aviga, 4 räta, (4 aviga, 4 räta) 4 gånger, 2 aviga.
Storlek L och XL: 4 aviga, (4 räta, 4 aviga) 5 gånger.
Alla storlekar: Sticka tills resåren mäter 6 cm. Avsluta med ett varv på avigsidan.
Påbörja ökningar
Byta till sticka 4 mm. Fortsätt i slätstickning och öka samtidigt 1 maska på vardera sida på
var 8:e varv tills du har 64 (66) 68 (70) maskor totalt.
Sticka rakt upp tills arbetet mäter 48 cm. Avsluta med ett varv på rätsidan.
Ärmkupa
Kupan formas med vändvarv (förkortningsvarv), German Short rows.
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Sticka tills det återstår 5 maskor, vänd med en vändmaska, sticka tills det återstår 5 maskor,
vänd med en vändmaska, *sticka tills det återstår 5 maskor före vändmaskan, vänd med en
vändmaska*, upprepa *-* 3 gånger till. Sticka färdigt varvet och sticka ihop vändmaskarna till
1 maska.
Maska av och sticka ihop vändmaskorna till 1 maska. Sätt fast en markör mitt på ärmens
avmaskningskant.
Montering
Sy ihop fram -och bakstycke.
Sy på ärmarna enligt axlarnas markörer.
Sy ihop ärm -och sidsömmar.
Halskant
Plocka upp ca 102 maskor i halsringningen på rundsticka 3.5 mm.
På nästa varv stickas det 2 x 2 maskor tillsammans i varje fläta, samtidigt som det stickas
resårstickning: 2 rät, 2 avig = 96 maskor (delbart med 4).
Sticka tills kanten mäter 2 cm.
Avmaska löst i resårstickning.
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