


EK6 - Tjock tröja i Mayflower Easy Knit. 

 

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

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

Längd cm: 68 (70) 72 (74) 76 (78) 80 

Färg. 01, nystan: 5 (5) 5 (6) 6 (6) 8 

Stickor: 12 

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

Stickfasthet: Genomsnitt.  Vågrät: 7 maskor = 10 cm. Lodrät: 10 varv = 10 cm. 

För att uppnå det bästa resultatet, rekommenderar vi att där stickas med Knit Pro stickor, som 
är det professionella verktyg för 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 stickas på tvären med slätstickning och man kan vända ut rät- eller ”avigsidan” allt efter vad 
man önskar. 

Där är bara lite monteringsarbete. 

Det börjas med den ena ärmen, stickas vidare över fram- och bakstycke och slutar med den andra 
ärmen. 

Framgångssätt. 

1: Med stickor nr. 12 läggas upp 28(30)32(34)36(38)40 makor och där stickas 3 cm resår, 1 rät, 1 
avig. Gäller alla storlekar. 

2: Sticka vidare med slätstickning till hela arbetet mäter 28(30)32(34)36(38)40 cm. 

3: Lägg upp 29(30)31(32)33(34)35 maskor på var sida. Sticka med alla maskor 
11(12)13(14)15(16)17 cm slätstickning. Dela arbetet i 2 lika stora delar till rygg och framstycke. 

4: Sticka ryggdelen medan maskorna till framstycket vilar. 

5: Sticka 27(30)33(36)39(41)43 cm, låt ryggens maskor vila och sticka framstycket som också skal 
mäta 27(30)33(36)39(41)43 cm. 

6: Samla alla maskor och sticka 11(12)13(14)15(16)17 cm. 

7: Maska av 29(30)31(32)33(34)35 maskor på var sida och sticka vidare med ärmens maskor till 
ärmen mäter 25(27)29(31)33(35)37 cm. 

8: Sticka 3 cm resår, 1 rät, 1 avig och maska av. Gäller alla storlekar. 

Montering. 

1: Sy ärm- och sidsömmen. 

2: Fästa trådar. 

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