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MATERIAL

10 (12) 14 nystan Snowstorm färg 20
1 nystan Friends Cotton 8/4 färg 41
1 nystan Friends Cotton 8/4 färg 24
1 nystan Friends Cotton 8/4 färg 124
Jumperstickor 8 mm
Jumperstickor 9 mm
Virknål 3 mm
Fyllnadsvadd till lamporna
Synål

GARNKVALITET
Snowstorm, Hobbii
100 % ull 50 g = 50 m
Friends Cotton 8/4, Hobbii
100% bomull
50 g = 160 m

STORLEKAR
S (M) L

MÅTT

Bredd: 48 (53) 57 cm
Längd: 52 (57) 65 cm

MÖNSTER INFORMATION

Tröjan, som påminner om en julgran, stickas
på jumperstickor och består av separata
delar som sys ihop till sist. Därefter virkas
lamporna, och de sys fast på tröja.

HASHTAGS TILL SOCIALA MEDIER
#hobbiidesign #hobbiimerry
#hobbiichristmascollection

STICKFASTHET

10 cm x 10 cm = 12 m x 16 p

FÖRKORTNINGAR
r = rät
av= avig
m = maska(or)
lm = luftmaska
fm = fastmaska
hst = halvstolpe
ökn = ökning(ar)
minsk = minskning(ar)
sm = smygmaska

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

INFORMATION OCH TIPS

Lamporna är virkade runt i spiral. Det är 13 lampor (6 röda och 7 gula) på tröjan på bilden,
men antal, färger och placering är helt upp till dig! Du kan också välja att sätta lampor på
baksidan av tröjan.

KROPP
Framstycke
Lägg upp 54 (60) 66 m på stickor 8 mm. Sticka 8 varv resår (2 r, 2 av).
Byta till stickor 9 mm och sticka 60 (68) 76 v slätstickning. Börja forma halskanten på det 61
(69) 76 varvet så här:
Avmaska 12 (12) 14 m mitt på framstycket och avmaska därefter 2 m, 1 m och 1 m på båda
sidor av halskanten på vartannat varv. Sticka ytterligare 4 varv över de resterande m på
båda sidor.
Avsluta på 73 (81) 88 varvet.
Bakstycke
Sticka på samma sätt som framstycket. Börja forma halskanten på varv 67 (76) 83 så här:
Avmaska 14 (14) 16 m mitt på bakstycket och avmaska därefter 2 m och 1 m på båda sidor
av halskanten på vartannat varv.

ÄRMAR
Lägg upp 30 (30) 32 m på stickor 8 mm. Sticka 8 varv resår (2 r, 2 av). Byta till stickor 9 mm
och sticka slätstickning, samtidigt som du ökar på var sida av ärmen på vart 4.e varv, 5
gånger (7 gånger) 9 gånger totalt = 40 m (44 m) 50 m. Öka därefter på vart 6.e varv, 6 gånger
totalt. Avsluta ärmen på 52 m (56 m) 62 m.

HALSKANT
Lägg upp 86 (86) 88 m på sticka 8 mm. Sticka 6 varv i resår (2 r, 2 av), avmaska alla maskor.

MONTERING
Sy först ihop axlarna med madrass stygn, sy därefter fast halskantens resår på halskanten,
och sy till sist ihop de andra delarna med madrass stygn. Fäst alla garnändar.
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VIRKADE LAMPOR
Med röd eller gul: Virka 2 fm i en magisk ring, virka runt i spiral utan att samla ihop varvet.
Varv 1: hst ökning varvet runt (6)
Varv 2: 2 hst, 1 hst ökn, varvet runt (8)
Varv 3: 1 hst, 1 hst ökn, varvet runt (12)
Varv 4: 2 hst, 1 hst ökn, varvet runt (16)
Varv 5-6: 1 hst i varje maska (16)
Varv 7: 2 hst, 1 hst minsk, varvet runt (12)
Här fylls arbetet med vadd
Varv 8: 1 hst, 1 hst minsk, varvet runt (8)
Byta till den svarta färgen
Varv 9: 1 fm, 1 fm minsk, varvet runt (6)
Varv 10: 1 fm i varje maska (6)
Avsluta med en sm, klipp trådarna och fäst

MONTERING
Lägg tröjan på en plan yta, och montera lamporna på tröjan där du vill ha dem.
Använd en virknål, fäst till det svarta garnet till den första lampan och fäst den därefter på
tröjan med en sm. Virka en kedja av lm (gör den lös) tills du kommer fram till nästa lampa,
fäst den på tröjan med en sm. Fortsätt på samma sätt tills du fäst alla dina lampor.
Klipp garnet och fäst alla trådar.

Mycket nöje!
Knit Gang
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