


 
 
1755 - Tröja med bred dubbel halskant och veck på ärmen i Mayflower Easy Care Classic.  

 
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 i slätstickning med breda dubbla resårkanter, veck på ärmen vid axel och dubbel resårkant i 
halsen
 
Framgångssätt. 
Rygg/framstycke. 
1: Lägg upp 208(230)252(274)296(318)340 
masker på 60 cm rundstickor nr. 3½, sticka 10 cm 
resår, 1 rät, 1 avig, öka på sista resårvarv 12 
maskor jämnt fördelad. Gäller alla storlekar. 
2: Byta till stickor nr. 4, sätt en markeringstråd på 
var sida, så att där är lika många maskor till rygg 
och framstycke. Sticka slätstickning till hela 
arbetet mäter 36(37)38(39)40(41)42 cm. Maska 
av 16 maskor på var sida till armhål. (8 maskor 
från ryggen och 8 maskor från framstycket). Låt 
framstyckets maskor vila. 
3: Där tages nu 2 maskor ihop mot halsen på var 
sida på vart annat varv så här: sticka på 
rätsidavarvet, 1 rät, 2 maskor räta maskor ihop, 
sticka till där återstår 3 maskor, sticka 2 maskor 
vridna räta ihop och; alla avigsidavarv stickas avig 
och utan intagningar. 
4: När hela arbetet mäter 36(37)38(39)40(41)42 
cm delas arbetet i rygg och framstycke så här: 
Sätt markeringstrådar på var sida av de mittersta 
110(121)132(143)154(165)176 maskor, som 
bliver till ryggen. Sätt framstycken i vila. 
 
Rygg. 
1: Sticka fram och tillbaka i slätstickning till hela 
arbetet mäter 52(54)56(58)60(62)64 cm. 
2: Avmaska till hals för de mittersta 50(55)60(65) 
70(75)80 masker och sticka var sida färdig för sig. 
3: Maska av mot halsen för 3x1 maskor, gäller 
alla storlekar. Sticka rakt upp till hela arbetet 
mäter 56 (58)60(62)64(66)68 cm. Avmaska de 
siste maskor till axel. 
4: Sticka den andra sida spegelvänd. 
 
Framstycke. 
1: Sticka fram och tillbaka i slätstickning till hela 
arbetet mäter 44(46)48(50)52(54)56 cm. 
 

2: Avmaska till för de mittersta 20(25)30(35)40 
(45)50 maskor och sticka var sida färdig för sig. 
Luk mod halsen for 1x4, 5x2 och 4x1 masker. 
Gäller alla storlekar. 
3: Sticka den andra sida spegelvänd. 
 
Ärmen. 
1: Lägg upp på strumpstickor nr. 3½ 44(46)48(50) 
52(54)56 maskor, sticka 10 cm resår 1 rät, 1 avig  
Öka på sista resårvarv 8 maskor jämnt fördelad. 
Gäller alla storlekar. 
2: Byta till strumpstickor nr. 4 eller 40 cm 
rundstickor nr. 4. Sticka slätstickning med 
ökningar först och sist på vart 6. varv till  
88(90)92(94)96(98)100 maskor, sticka rakt upp till 
arbetet mäter 54(55)56 (57)58(59)60 cm eller 
önskat längd. 
3: Sticka 4 cm fram och tillbaka. Gäller alla 
storlekar. (De 4 cm skal senare sys ihop med de 
avmaskade maskor i armhålan) 
4: Avmaska 10x1 maskor på var sida, sedan 5x5 
maskor på var sida. avmaska de resterande 
maskor på samma tid. Gäller alla storlekar. 
5: Sticka en ärm till likadant. 
 
Montering. 
1: Sy axelsömnaden. 
2: Sticka upp på rundstickor nr. 3½ 144(150)156 
(162)168 (174)180 maskor i halsen, sticka 10 cm 
resår 1 rät, 1 avig, avmaska löst i resår. Gäller alla 
storlekar. 
3: Placera ett wiener veck på mitten av ärmen och 
sy i ärmen med det raka stycket som omtalat till 
de avmaskade maskor i armhålan. 
4: Fåll halskanten mot avigsidan och sy till den. 
5: Fästa trådar, lägg tröjan i vatten och drag den i 
fason. 
 
 

IA 
 

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

 Övervidd cm: 100 (110) 120 (130) 140 (150) 160 

Längd cm: 56 (58) 60 (62) 64 (66) 68 

Fg. 236, Rhododendron, nystan:  11 (12) 13 (15) 16 (18) 19 

Stickor: 3½ och 4 

Rundstickor (40 och 60 cm): 3½ och 4 

Strumpstickor: 3½ och 4 

Kvalitet: Mayflower Easy Care Classic. 100 % Ren Ny Ull, 106 m pr. 50 gram. 

Stickfasthet:   Vågrät: 22 maskor = 10 cm. Lodrät: 28 varv = 10 cm. 


