


1840 - Blus med rynkad hals i Mayflower 1 class. 
 

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

Bröstvidd cm: 106 (110) 114 (118) 122 (126) 

Hel längd cm: 60 (62) 64 (66) 68 (70) 

Garnåtgång: 

fg 08, Lyslilla, nyst: 
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Stickor: 2½ och 3 

Rundsticka (60 cm): 2 ½ och 3 

Strumpstickor: 2 ½ till snodd 

Garn: Mayflower 1 class, 75% ull superwash, 25% nylon, 210 m/50 g 

Tillbehör: 1½ cm brett resår till nederkanten och till ärmarna.  

Masktäthet: 26 m och 36 v i slätst på st 3 = 10 x 10 cm 

 
För att uppnå bästa resultat rekommenderar vi att arbetet stickas med KnitPro stickor. KnitPro är 
kvalitativa och proffessionella arbetsredskap för stickning och virkning. 
 
 

Bak- och framstycket: 

Stickas samlat på rundsticka upp till ärmhålen.  

Lägg på rundst 2½ upp 276 (286) 296 (306) 316 

(326) m och sticka 4 cm slätst. Upplägg: För in en 

sticka (nr 2-2½) i maskorna på uppläggnings-

varvet, ca 20 maskor åt gången. Lägg stickan 

med uppläggningsmaskorna bakom arbetsstickan, 

så de ligger paralellt och sticka ihop maskorna rät 

med 1 m från varje sticka. Upprepa proceduren, 

tills alla m – förutom 5 m – är ihopstickade. De 5 

öppna maskorna ska användas, när resåren ska 

dras genom löpgången. Byt därefter till rundst nr 3 

och fortsätt i slätst. När arb mäter 39 (40) 41 (42) 

43 (44) cm, delas det vid varvets början och efter 

138 (143) 148 (153) 158 (163) m till bak- och 

framstycke.  

 

Bakstycket: 

Sticka vidare fram och tillbaka i slätst samtidigt 

som det avm 6 m i båda sidor till ärmhål. Minska 

därefter till raglan i båda sidor enl följande: Sticka 

de första 2 m, sticka 2 rm tills, sticka fram till de 

sista 4 m, sticka 1 öhpt (= lyft 1 m rät, 1 rm och 

dra den lyfta m över den stickade m) och avsluta 

med 2 m. Uppr dessa minskningar på vartannat v 

totalt 26 (27) 28 (29) 30 (31) ggr = 74 (77) 80 (83) 

86 (89) m. Sticka ytterl 2 v samtidigt som 

kantmaskan avm i båda sidor = 72 (75) 78 (81) 84 

(87) m. Låt arb vila. 

 

Framstycket: 

Sticka vidare fram och tillbaka i slätst, samtidigt 

som det avm 6 m i båda sidor till ärmhål. Minska 

därefter till raglan i båda sidor enl följande: Sticka 

de 2 första m, sticka 2 rm tills, sticka fram till de  

 

sista 4 m, sticka 1 öhpt (= lyft 1 m rät, 1 rm och 

dra den lyfta m över den stickade m) och avsluta 

med 2 m. Uppr dessa minskningar på vartannat v 

totalt 17 (18) 19 (20) 21 (22) ggr = 92 (95) 98 

(101) 104 (107) m. Sticka ytterl 2 v, samtidigt som 

kantmaskan avm i båda sidor = 90 (93) 96 (99) 

102 (105) m. Låt arb vila. 

 

Vänster ärm: 

Lägg på rundst 2½ upp 116 (116) 120 (120) 124 

(124) m och sticka en uppläggningskant som 

nederst på bak- och framstycket. Fortsätt därefter 

runt i slätst på rundst nr 3. När arb mäter 10 (10) 

11 (11) 12 (12) cm, delas det vid varvets början. 

Härifrån stickas det fram och tillbaka samtidigt 

som det avm 6 m i båda sidor till ärmhål. Sticka 

därefter raglanminskningar: I höger sida stickas 

26 (27) 28 (29) 30 (31) minskningar som på bakst 

och i vänster sida stickas 17 (18) 19 (20) 21 (22) 

minskningar som på framst. När minskningarna i 

höger sida är färdiga, avm det på vartannat v från 

höger sida 2x6 m och 7x7 m (4x6 m och 5x7 m) 

2x6 m och 7x7 m (4x6 m och 5x7 m) 2x6 m och 

7x7 m (4x6 m och 5x7 m).  

 

Höger ärm: 

Stickas lika som för den vänstra men åt motsatt 

håll. 

 

Sy ihop raglansömmarna med smygstygn innanför 

kantmaskorna och sy ärmhålen. 

 

Snodd till halskanten: 



Lägg upp 4 m på st 2½ och * sticka 4 rm, vänd 

inte arb, men för maskorna tillbaka till början av 

stickan, ta garnet bakom och uppr från *. Dra 

under arbetet i snodden, så den blir fint rund. När 

snodden mäter ca 150 cm, maskas det av. Fäst 

trådarna så osynligt som möjligt.  

 

Halskant: 

Plocka med rundst nr 2½ upp maskor längs 

halsringningen: Börja med vänster ärm och plocka 

upp 59 (57) 59 (57) 59 (57) m längs avmasknings-

kanten (= 1 m i var avmaskad maska innanför 

raglansömmarna), plocka upp 90 (93) 96 (99) 102 

(105) m längs framst, 59 (57) 59 (57) 59 (57) m  

längs avmaskningskanten på höger ärm och 

avsluta med 72 (75) 78 (81) 84 (87) m längs 

bakstyckets halsringning = totalt 280 (284) 292 

(294) 304 (306) m. Sticka runt i slätst, och sätt en 

markör på var sida av de mittersta 8 (7) 8 (7) 8 (7) 

m fram. På det 6:e v stickas det 2 hål till snodden 

mitt fram så här: Sticka fram till de markerade 

maskorna mitt fram. Sticka 2 rm tills, 1 omsl, 

sticka 4 (3) 4 (3) 4 (3) rm, 1 omsl och sticka 1 öhpt 

(= lyft 1 m rät, 1 rm och dra den lyfta m över den 

stickade m.) Fortsätt därefter i slätst som innan, 

tills det har stickats totalt 4 cm. Maska av löst. Vik 

halskanten halvt om mot avigs och sy fast den 

längs insidan med elastiska stygn. Dra snodden   

genom löpgången. Lägg rynkorna fint i halsen och 

knyt en rosett.  

 

Montering: 

Mät resåren till passande längd till midjan och 2 x 

till ärmarna. Kom ihåg sömsmån. Dra resåren 

genom löpgångarna. Sy ihop dem och sy till hålet 

vid löpgångarna. 
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