


EK1 – Enkel damtröja med V-hals och trekvartsärmar i Mayflower Easy Knit. 

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

Övervidd cm: 96 (100) 104 (108) 112 (116) 

Längd ca. cm: 60 (60) 62 (64) 66 (68) 

Färg 08, nystan: 6 (6) 6 (6) 8 (8) 

Rundstickor: 10 

Virknål: 9 

Kvalité: Mayflower Easy Knit, 53 % Ull, 47 % Akryl, 80 m. pr. 100 gram. 

Stickfasthet: 7½ m och 14 v med slät med st. nr. 10 = 10 x 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. 

 

KM (kedjekanter) 
Kantmaskor lyftas avigt av med garnet foran maskan i början på alla varv och stickas rät på slutet 

av alla varv. 

 

Rygg och framstycke stickas samlat upp till ärmarna. 

Lägg upp 76(80)84(88)92(96) m med rundstickor nr. 10 och sticka runt med slät. När arb. mäter 40 

(41)42(43)44(45) cm, delas det i sidsömmarna = vid varvets början och efter 38(40)42(44)46(48) 

m. 

 

Rygg. 
Sticka rakt upp med slät, medan där på vart 2. 

v läggas upp 6 x 5 m (6 x 5 m) 5 x 5 m och 1 

x 6 m (5 x 5 m och 1 x 6 m) 4 x 5 m och 2 x 6 

m (4 x 5 m och 2 x 6 m) i var sida till ärmar = 

98(100)104(106)110(112) m. Fortsätt sedan 

rakt upp med kedjekant på var sida, till 

armkanten mäter 15(16)17(18)19(20) cm. 

Avmaska de mittersta 14(14)16(16)18(18) m 

till halsringning och sätt de resterande 42(43) 

44(45)46(47) m på var sida på en vilasticka 

till ärmar/axlar. 

 

Framstycke. 

Stickas likadant som ryggen, blott med V-

hals: Samtidigt med början på uppläggning 

till ärmarna, delas arb. på mitten till V-hals = 

49(50)52(53)55(56) m och var sida stickas 

färdig för sig. På vänster framstyckehälft 

minskas på halssiden ved att sticka framtill de 

sista 3 m, sticka 2 räta överdragna ihop (= 

lyfta 1 rät m av, sticka nästa m rät och drag 

den lyfta m över) och 1 km (som kedjekant). 

Repetera denne minskning på växelvis var 2. 

Och 4. v 7(7)8(8)9(9) gångar. Fortsätt sedan 

rakt upp. När armkanten har samma höjd som 

på ryggen, stickas ärm/axelmaskorna ihop 

med de motsvarande maskor på ryggen. 

Placera stickorna med ärm/axelmaskorna 

samman rät mot rät och sticka dem ihop i rät 

med 1 m från var sticka. Avmaska samtidigt 

maskorna. Sticka höger framstyckehälft på 

samma sätt som den vänster, blott spegelvänd 

och minskningarna i V-halsen stickas så här: 1 

km (som kedjekant), 2 räta ihop och sticka 

varvet färdigt. 

 

Montering. 

Sy ihop ärmarna. Med virknålen virkas 1 varv 

kräftgång (= fastmaskor virkat från vänster 

mot höger) längs V-halsen, kanten nedan och 

armkanterna. 

 

 


