STICKMÖNSTER

Monika
Tröja - Pink Collection
Design: Sys Fredens | Hobbii Design
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MATERIAL

1 (2, 2) nystan Manaya färg 08
4 (5, 6) nystan Mohair delight färg 16
Rundsticka 80 cm 9 mm
Jumperstickor och strumpstickor 9 mm

GARNKVALITET
Manaya, Hobbii
65% Superwash wool, 35% acryl/
200 g = 510 meter
Mohair Delight, Hobbii
50% Mohair, 50% Acrylic/
50 g = 150 meter

STICKFASTHET

med 1 tråd av var kvalité på sticka 9 mm
12 maskor och 16 varv på 10 cm

STORLEK
S (M) L

MÅTT

Bredd 55 (60) 65 cm
Längd 49 (50) 51 cm

MÖNSTERFORMATION
Det stickas med 1 tråd av varje kvalité = 2
trådar.
Tröjan stickas nerifrån. Det avmaskas till
ärmöppning och halsringning. Axlarna sys
ihop och till sist stickas det upp maskor i
ärmöppningen. Ärmarna stickas uppifrån och
ner.

TEKNIKER
Vändmaskor - German short rows
Magic loop

HASHTAGS TILL SOCIALA MEDIER
#hobbiidesign #hobbiimonika

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

FÖRKLARING
Öka 1 maska: Sticks upp länken mellan maskorna vriden rät.

KROPP
Resårkant
Lägg upp 122 (132, 144) maskor på rundsticka 80 cm och sticka 10 varv resårstickning: 1 rät,
1 avig.

TRÖJA
Öknings-varv
Minska 1 (0, 1) maska, sticka *11 räta m, öka 1 maska*, upprepa * till * varvet ut = 132 (144,
156) maskor.
Sticka runt i slätstickning tills arbetet mäter 30 cm.
Sätt en markör i var sida = sidsömmar = 66 (72) 78 maskor till respektive bakstycke och
framstycke.
Här delas arbetet till ärmöppning. Sätt framstyckets maskor att vila på rundstickan och
sticka bakstycket på jumperstickor.

BAKSTYCKE
Sticka fram och tillbaka i slätstickning på jumperstickor.
Sticka rakt upp tills ärmöppningen mäter 19 (20) 21 cm. Avsluta med ett avigt varv.
Höger axel (när tröjan är på)
Forma axeln med vändvarv:
Sticka 27 (30) 33 maskor, vänd, sticka en vändmaska (VM),
*sticka tills det är 7 maskor kvar mot axeln, vänd,
Sticka 1 VM, sticka tills det är 3 maskor kvar mot nacken, vänd,
Sticka en VM, sticka tills det är 15 maskor kvar mot axeln, vänd,
Sticka 1 VM, sticka tills det är 6 maskor kvar mot nacken, vänd,
Sticka en VM, sticka varvet ut, och vändmaskorna stickas som 1 maska, vänd,
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Avmaska dessa 27 (30) 33 maskor, vändmaskorna stickas som 1 maska*.
Sätt en markör 21 (24) 27 maskor in från var sida. Dessa maskor är till axel, de resterande 6
maskorna är till hals.
Nacke
Avmaska 12 maskor och sticka varvet ut.
Vänster axel
Sticka färdigt vänster axel så som höger axel från * till *.
Sätt en markör 21 (24) 27 maskor in från var sida. Dessa maskor är till axel, de resterande 6
maskorna är till hals.

FRAMSTYCKE
Sticka rakt upp i slätstickning tills ärmhålet mäter 10 cm. Avsluta med ett avigt varv.
Sticka 25 (28) 31 maskor rät, avmaska 16 maskor till hals, sticka rät varvet ut.
Framstycket högra och vänstra sida stickas färdigt var för sig.
Höger framstycke (när tröjan är på)
Minska i hals sidan, så här:
1.a varvet: avigt
2.a varvet: sticka 2 maskor vridna rät tillsammans, sticka varvet ut.
Upprepa dessa 2 varv tills det har minskats med 4 maskor = 21 (24) 27 maskor kvar till axel
Sticka rakt upp tills ärmhålet mäter 19 (20) 21 cm. Avsluta med ett avigt varv.
Avmaska.
Vänster framstycke (när tröjan är på)
Minska i hals sidan, så här:
1.a varvet: avigt
2.a varvet: sticka tills det är 2 maskor kvar, sticka 2 maskor rät tillsammans.
Upprepa dessa 2 varv tills det har minskats med 4 maskor = 21 (24) 27 maskor kvar.
Sticka rakt upp tills ärmhålet mäter 19 (20) 21 cm. Avsluta med ett avigt varv.
Avmaska.
Sy ihop axelsömmarna.

ÄRM (STICKAS UPPIFRÅN OCH NER)
Sticka upp ca 46 (48) 50 maskor i ärmhålet på strumpstickorna. Det första varvet stickas
vridet rät. Sätt en markör vid varvets början.
Sticka slätstickning samtidigt som det minskas 1 m på var sida om markören, med 2 maskor
emellan.
Minska på var 5.e cm. Sticka rakt upp tills arbetet mäter 40 cm.
På nästa varv minskas det jämnt fördelat med 6 maskor.
Avmaska.
Sticka den andra ärmen likadant.
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HALSKANT
Plocka upp maskor från rätsidan runt i halsringningen.
Avmaska i rät.
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