


1645 – Tröja med resårband i Mayflower Easy Care. 

Storlek: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Övervidd cm: 94 (104) 114 (124) 134 (144) 

Längd ca. cm: 64 (68) 70 (72) 74 (74) 

Fg.  8 (8) 9 (10) 11 (12) 

Rundsticka 60 cm: 3 

Strumpstickor: 3 

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

Stickfasthet: Vågrätt: 28 maskor = 10 cm. Lodrätt: 36 varv = 10 cm. 

 

För att uppnå det bästa resultatet, rekommenderar vi att där stickas på Knit Pro stickor, som 

är det professionella verktyget för stickning och virkning. 

 

Det är en god ide att läsa igenom hela beskrivningen innan stickningen påbörjas, lika så är det en 

god ide att göra ett stickprov som fuktas och dras i fason. 

 

Tillvägagångssätt: 

Tröjan är stickat i slätstickning med resårkanter och resårgjordar i sidorna på ärmarna och i raglan. 

 

Bak- och framstycke. 

1: Lägg upp 48(48)52(52)56(56) maskor på rundsticka nr. 3, sticka 6 cm resår (2 rät, 2 avig). Börja 

med 1 avig och sluta med 1 avig (då kommer resårbanden i sidorna till att stämma). Gäller alla 

storlekar. 

2: Sätt en markör i var sida. Sticka nu slätstickning på bak- och framstycke och sticka 187 maskor 

resårband i var sida, börja med avig och sluta med 2 avig. Gäller alla storlekar. 

3: Fortsätt så här till hela arbetet mäter 44(45)46(47)48(49) cm; maska av löst de mittersta 4 maskor 

i sidans resårband. Gäller alla storlekar. Låt arbetet vila. 

 

Ärmar. 

1: Lägg upp 48(48)52(52)56(56) maskor på strumpstickor nr. 3 och sticka 6 cm resår (2 rät, 2 avig). 

Börja och sluta varvet med 1 avig, då kommer resårbanden under ärmen till att stämma. Gäller alla 

storlekar. 

2: Börja med slätstickning förutom de första och sista 9 maskor på varvet, som stickas 2 rät och 2 

avig till resårband. Gäller alla storlekar. 

3: På första varv ökas 6 maskor jämnt i slätstickningen. Gäller alla storlekar. Härefter ökas på var 6 

varv; ökningen göras på båda sidor av resårbanden tills där är 106(106)110(110)114(114) maskor. 

Sticka till hela ärmen mäter 53(54)55(56)57(58) cm eller önskad längd. 

4: Maska av löst de 4 maskor i resårbanden (2 maskor först och sist på varvet). Gäller alla storlekar. 

Låt arbetet vila 

5: Sticka ett ärm likadant. 

 

Samling till raglan. 

1: Börja med ett ärm, bakstycke, det andra ärm och framstycke. Där fortsättas med slätstickning och 

resårband i raglan; här finns det bara 14 maskor mot 18 maskor i sidorna och under ärmarna. Gäller 

alla storlekar. 

2: På var 2 varv minskas till raglan så här: sticka resårbandens första 7 maskor, sticka 2 maskor rät 

samman, sticka till det fattas 2 maskor innan resårbanden, sticka 2 maskor vriden rät samman, 

sticka 7 maskor resårband; fortsätt på samma vis på bakstycke, det andra ärm och framstycke. 

Minskningarna göras alltid för och efter resårbanden. Gäller alla storlekar. 



 

3: Fortsätt så här till där är gjort 34(36)38(40)42(44) raglan minskningar. 

4: På framstycket sättas de mittersta 22(28)34(40)46(52) maskor i vila och sticka fram och tillbaka. 

Var OBS! På att raglanminskningarna är på rätsidan.  

5: Sätt ytterligare en maska på var sticka i vila mot halssidan samtidigt med att 

raglanminskningarna fortsättas till framstyckets maskor är använda. 

6: Nu stickas 5 cm halskant i resår (2 rät, 2 avig). Gäller alla storlekar. På första varv regleras 

maskantalet på det slätstickade till 112(118)124(130)136(142) maskor, var OBS! På att 

resårgjordarna i raglan fortsättas i halskanten. Maska av löst. 

 

Montering. 

1: Sy ihop hålet i ärmhålen. 

2: Vik och sy halskanten mot avigsidan. 

3: Fästa trådar. Lägg tröjan i vatten och drag den i fason. 

 

IA 

 


