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MATERIAL

7 (9) 11 (13) 15 (16) nystan Snowstorm, färg 01
2 (2) 2 (3) 3 (4) nystan Kid Silk, färg 33
Rundsticka 80 cm/ 8 mm

GARNKVALITET
Snowstorm, Hobbii
100% Ull/ 50 g = 50 meter
Kid Silk, Hobbii
70% Kid Mohair, 30% Silke/
25 g = 195 meter

STORLEK

S (M) L (XL) 2XL (3XL)

MÅTT

Tröjans övervidd: 44 (48) 52 (56) 60 (64) cm

MÖNSTER INFORMATION
Tröjan är stickad i en tråd Snowstorm och en
tråd Kid Silk. Tröjan stickas nerifrån och upp.

HASHTAGS TILL SOCIALA MEDIER
#hobbiidesign #hobbiisummer

KÖP GARNET HÄR

STICKFASTHET
11 maskor och 16 varv på 10 cm x 10 cm i
slätstickning

http://shop.hobbii.se/summer-troja

MASKOR
r = rät maska
av= avig maska

FRÅGOR
Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till
kundservice@hobbii.se
Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.
Lycka till med projektet!
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Mönster

STEP 1
Lägg upp 100 (110) 120 (130) 140 (150) maskor på rundsticka 8 och wire 80.

STEP 2
Sticka resårstickning, även kallad ribbstickning (1 r, 1 av) tills arbetet mäter 30 (32) 34 (36) 38 (40)
cm eller önskad längd.

STEP 3
Nu ska du avmaska till ärmöppning vid varvets början. Du ska avmaska 4 (4) 4 (6) 6 (8) maskor i
resårstickning, sedan ska du sticka 46 (51) 56 (59) 64 (67) maskor i resår, avmaska 4 (4) 4 (6) 6 (8)
maskor i resår, och till sist ska du sticka 46 (51) 56 (59) 64 (67) maskor i resår tills du är tillbaka till
första ärmöppningen.

STEP 4
Du har nu ett framstycke och ett bakstycke. Båda stickas rakt upp tills de mäter 20 (23) 26 (29) 31
(33) cm från avmaskningen till ärmöppning. Du låter den ena delen vila (på t.ex. En hjälpsticka eller
tråd) under tiden du arbetar med den andra.

STEP 5
När du har stickat ditt bakstycke ska du avmaska 10 (12) 14 (16) 18 (20) maskor i resår. Sticka 26
(27) 28 (27) 28 (27) maskor. Avmaska 10 (12) 14 (16) 18 (20) maskor i resår. Du låter maskorna vila
fram tills ditt framstycke ser likadant ut.

STEP 6
Nu är det dags att sticka runt halsen. Du tar de vilande maskorna från bakstycket och sätter över
de nya maskorna från framstycket. Nu har du 52 (54) 56 (54) 56 (54) maskor, som du ska sticka
runt till din halsringning. Du ska fortsätta med resårstickning i 3 varv, sedan avmaskar du alla
maskor löst i resårstickning.
Nu syr du ihop axelsömmarna.
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STEP 7
Nu ska du sticka ärmarna till tröjan. Du ska plocka upp 30 (34) 38 (42) 46 (50) maskor runt i varje
ärmöppning och sticka 11 varv ribbstickning. Därefter avmaskar du maskorna löst i resår så att
ärmarna får en lös och avslappnad look.

STEP 8
Fäst alla trådändar – och grattis, nu är du färdig!
Mycket nöje!
emmaskreativehjorne
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