STICKMÖNSTER

Pink heart
Tröja - Pink Collection
Design: Irene Rasch | Hobbii Design
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MATERIAL

2 (3) 3 (3) 3 nystan Winter Glow Solid fg 21
1 (1) 1 (1) 1 nystan Super Kid Silk fg 31
Rundsticka 80 cm, 3,5 och 5 mm
Stickmarkörer
Virknål 3,5 mm
Synål
Maskhållare med kabel, 2 st.

GARNKVALITET
Winter Glow Solid, Hobbii
51% ull, 49% akryl /
100 g = 350 meter
Super Kid Silk, Mayflower
76% Kid Mohair, 24% Silke/
25 g = 195 meter

STICKFASTHET
18 maskor och 24 varv = 10 cm
i slätstickning på 5 mm sticka.

STORLEK

S (M) L (XL) XXL

MÅTT

Bredd: 46 (48) 51 (54) 57 cm
Längd: 56 (58) 60 (61) 62 cm

MÖNSTER INFORMATION
Tröjan stickas i Winter Glow Solid. Hjärtana
virkas i Super Kid Silk, och sys fast
på tröjan.
Jumpern stickas uppifrån och ner. För en
bättre passform stickas vändvarv runt
halsringningen. Jumpern har raglanärmar på
OK.
Arbetet uppdelas i två delar, kropp och ärmar
stickas färdigt var för sig.
Där det endast anges 1 antal gäller det för alla
storlekar.

HASHTAGS TILL SOCIALA MEDIER
#hobbiidesign #hobbiipinkheart

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

RESÅRKANT
Lägg upp 112 maskor rundsticka 3,5 mm oavsett storlek och sticka runt.
Sticka 6 varv resår, 1 rät, 1 avig
Markera raglanökningarna
Fäst en markör runt de maskorna som ska bilda raglansömmar såhär:
Fäst en markör runt första maska, räkna nu 14 (14) 12 (12) 10 maskor, fäst en markör runt nästa
maska, räkna 40 (40) 42 (42) 44 maskor, fäst en markör runt nästa maska, räkna 14 (14) 12 (12) 10
maskor, fäst en markör runt nästa maska, räkna 40 (40) 42 (42) 44 maskor fram till första
markören.
Du har nu 14 (14) 12 (12) 10 maskor för ärmar och 40 (40) 42 (42) 44 maskor för bakstycke och
framstycke samt 4 markerade maskor.
Varvets början är mellan bakstycke och vänster ärm.

OK
Byt till 5 mm rundsticka.
Halsringningen formas med vändvarv.
Fäst en markör mitt på framstycket.
Sticka med German Short Rows (vändvarv) och raglanökningar såhär:
Varv 1, rätsidan: Sticka rätstickning fram till 14 maskor före markören mitt på framstycket,
vänd med en vändmaska,
Varv 2, avigsidan: Sticka avigt fram till 14 maskor före markören på framstycket,
vänd med en vändmaska,
Varv 3, rätsidan: *Sticka rätstickning fram till markören i raglansömmen, öka 1 maska, 1 rät, öka 1
maska*, upprepa *-* i alla 4 sömmar, fortsätt till 10 maskor före markören mitt på framstycket,
vänd med en vändmaska = 8 ökningar,
Obs! Vändmaskan stickas som 1 maska.
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Varv 4, avigsidan: Sticka avigt fram till 10 maskor före markören på framstycket,
vänd med en vändmaska,
Varv 5, rätsidan: *Sticka räta fram till markören i raglansömmen, öka 1 maska, 1 rät, öka 1
maska*, upprepa *-* i alla 4 sömmar, fortsätt till 6 maskor före markören mitt på framstycket,
vänd med en vändmaska,
Varv 6, avigsidan: Sticka avigt fram till 6 maskor före markören på framstycket,
vänd med en vändmaska.
Varv 7, rätsidan: Sticka slätstickning över alla maskor med ökningar i raglansömmarna.
Obs! Efter ett par varv ser du 1 maska mellan ökningarna i varje söm. Flytta ev. markörerna
efterhand.
Fortsätt i slätstickning och med ökningar på vartannat varv till du har 50 (52) 54 (58) 60 maskor på
ärmen och 76 (78) 84 (88) 94 maskor på bakstycke och framstycke samt 4 markerade maskor.
Avsluta vid varvets början och efter ett varv utan ökningar = 256 (264) 280 (296) 312 maskor totalt
på varvet.
Obs! Om du önskar att jumpern ska vara större kan du ev. öka flera gånger. Kom ihåg extra garn.
Nu delas arbetet upp för ärmar och kropp.
Ärm-maskor och de markerade maskor lyfts över på en maskhållare = 52 (54) 56 (60) 62 maskor.
Sticka kropp av återstående maskor såhär:
Låt ärm-maskorna vila, lägg upp 8 maskor med stickuppläggning. Sticka framstycket, låt
ärm-maskorna vila, lägg upp 8 maskor med stickuppläggning, sticka bakstycket.

KROPP
Sticka runt i slätstickning över bakstycke och framstycke = 168 (172) 184 (192) 204 maskor.
Fortsätt tills arbetet mäter ung. 30 cm från ärmhål.
Resårkant
Byt till rundsticka 3,5 mm.
Sticka 6 varv resår, 1 rät, 1 avig
Maska av löst.

ÄRMAR

Lyft över ena ärmens maskor på rundstickan och plocka upp 8 maskor i ärmhålet = 60 (62) 64 (66)
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.
Minska på vart 8:e varv till du har 44 (46) 48 (50) 52 maskor.
Sticka rakt upp till ärmen mäter ung. 47 cm från ärmhål.
Minska 6 maskor på nästa varv jämnt fördelat.
Resårkant
Byt till 3,5 mm sticka.
Sticka 6 varv resår, 1 rät, 1 avig

Pink Heart | No. 2016-213-2624 | © Hobbii 2021 | 4

Maska av löst.
Sticka en till ärm likadant.

VIRKAT HJÄRTA

Hjärtat virkas på virknål 3,5 mm.
Gör en Magisk ring och 3 luftmaskor. Virka sedan alla dubbelstolpar, vanliga stolpar och avsluta
med 1 sm runt ringen.
Varv 1: 3 dubbelstolpar, 3 stolpar, 1 luftmaska, 1 dubbelstolpe, 1 luftmaska, 3 stolpar, 3
dubbelstolpar, 3 luftmaskor, 1 smygmaska.
Virka så många hjärtan du vill och sy fast dem på tröja.

Mycket nöje!
Irene Rasch
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