


1748 – Tröja med omlott med breda ränder i Mayflower Easy Care. 
  

Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Övervidd cm: 100 (110) 120 (130) 140 (150) 

Längd cm: 60 (65) 70 (75) 80 (85) 

Fg. 035, Orion Blue, nystan: 
Fg: 003, Desert Sage, nystan: 
Fg. 036, Rhododendron, nystan: 
Fg. 037, Cognac, nystan: 
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Stickor: 3 

Rundstickor (80 cm): 3 

Kvalitet: Mayflower Easy Care.100 % Ren Ny Ull, 185 m pr. 50 gram. 

Stickfasthet: Vågrät: 28 masker = 10 cm. Lodrät:40 varv = 10 cm.  

För att uppnå det bästa resultat, rekommenderar vi att där stickas på Knit Pro stickor, som är det 
professionella verktyg till stickning och virkning. 
 
Det är en god ide att läsa igenom hela beskrivningen innan stickningen påbörjas, likaså är det en god ide att 
göra ett stickprov som fuktas och drags i fason. 
 
Tröjan är stickat med ränder som är 5½ cm var. 
 
Rygg. 
1: Lägg upp 132(146)160(174)188(202) maskor 
på stickor nr. 3 med färg 035. Sticka 5½ cm 
slätstickning. Sluta med et avigvarv och sticka et 
avigvarv på rätsidan. (Detta avigvarv på rätsidan 
avvändas senare till fåll). Gäller alla storlekar. 
2: Sticka ytterligare 5½ cm med färg 035 och byta 
till färg 003. Sticka 5½ cm, byta till färg 036. 
Sticka 5½ cm och byta till färg 037. Detta färgbyte 
går igen på tröjan och på ärmen. 
3: Sticka 41(44)47(50)53(57) cm från fållnings-
kanten och avmaska 6 maskor på var sida till 
armhål. Gäller alla storlekar. 
4: Avmaska sedan på rätsidavarvet på var sida för 
9x1(10x1)11x1(12x1)13x1(14x1) maskor. I början 
på varvet stickas 1 rät, 2 räta vridna ihop. I slutet 
på varvet stickas till där återstår 3 maskor, sticka 
2 räta maskor ihop och 1 rät. 
5: Sticka sedan rakt upp till hela arbetet mäter 
60(64)68(73)78(83) cm från fållningskanten. 
6: Maska av de mittersta 40(42)44(46)48(50) 
maskor till hals och sticka var sida färdig för sig. 
7: Maska av mot halssiden 1x2(1x2)1x2(1x3)1x3 
(1x3) maskor.  Avmaska resten av maskorna till 
axel och sticka den andra sida spegelvänd. 
 
Framstycke. 
1: Lägg upp 78(84)92(100)108(116) maskor på 
stickor nr. 3 och sticka fåll och ränder som på 
ryggen, (Se ryggens punkt 1 och 2).  
2: Efter 22(24)26(28)30(32) cm från fållningens 
avigvarv stickas på vart 4. varv, rätsidavarvet 2 
maskor ihop vid framstyckets kant. På höger 
framstycke stickas 1 rät efterföljd av 2 räta vridna 
ihop. På vänster framstycke stickas till där återstår 
3 maskor på stickan, sticka 2 räta ihop och 1 rät 
 
 
 

3: Fortsätta med det till där är samma antal 
maskor som på ryggens axel. Sticka rakt upp till 
rygg och framstycke har samma längd. Avmaska 
till axel. 
4: Sticka den andra sida spegelvänd. 
 
Ärmen. 
1: Lägg upp 46(50)54(58)62(66) på stickor nr. 3 
med färg 035. Sticka 5½ cm slätstickning. Sluta 
med ett avigvarv och sticka ett avigvarv på 
rätsidan till fåll. Gäller alla storlekar. 
2: Där stickas ränder som på bålen och var OBS! 
på att där vid armhålan avslutas med samma 
rand. Kontrollera att armlängden kommer att 
passa annars må den regleras i den första gröna 
randen efter fållningskanten. 
3: Öka i början och på slutet av vart 6. varv till   
94(100)106(112)118(124) maskor. Ökningen 
börjar direkt efter fållningskanten. 
4: Maska av 6 maskor på var sida till armhål och 
avmaska sedan som på rygg/framstycke. (Se 
ryggens punkt 4). 
5: Avmaska sedan på var sida för 1x2, 1x 3. 
Gäller alla storlekar. Sedan avmaskas 
5x4(6x4)7x4(7x4) 8x4(9x4) på var sida. Avmaska 
resten av maskorna på samma tid. 
6: Sticka en ärm till likadant. 
 
Band. 
Det korte. 
Lägg upp 80(80)85(85)90(90) maskor på stickor 
nr. 3 med färg 035. Sticka 14 varv (7 räta räfflor). 
Avmaska löst. Gäller alla storlekar. 
 
 
Det långe. 
Lägg upp 160(160)170(170)180(180) maskor på 
stickor nr. 3 med färg 035 och sticka som det 
korte band. 



 
Montering. 
1: Sy ihop över axlarna. 
2: Sticka 380(380)400(400)420(420) maskor vid 
båda framkanter och runt halsen på bakstycket 
med rundstickor nr. 3 med färg 035. 
3: Sticka 8(8)10(10)12(12) varv rät. Avmaska så 
att inte kanten stramar eller flanar. 
4: Sy sidsömnad idet där skal finnas ca. 2 cm hål 
på tröjans vänster sida; ut för det stället 
minskningen vid framkanten börjar. 
5: Sy armsömnaden och sy i ärmen. 
6: Fåll och sy nedre kant och armkanten mot 
avigsidan. 
7: Fukta tröjan och drag den i fason. 
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