


1667 – Randig damtröja i Mayflower Super Kid Silk. 

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

Övervidd cm: 100 (104) 108 (112) 116 (120) 

Längd ca. cm: 64 (65) 66 (67) 68 (69) 

Fg. 14, Ljus Orange, nystan: 

Fg. 20, Orange, nystan: 

Fg. 01, Vit, nystan: 
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Stickor: Rundsticka nr. 4 och 5, stickor nr. 4 och 5. Kort rundsticka nr. 4 

till halskant. 

Kvalité: Mayflower Super Kid Silk. 76 % Mohair, 24 % Silke, 195 m pr. 

25 gram. 

Stickfasthet: 16 m x 22 varv i slät med dubbel garn på sticka nr. 5 = 10x10 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 drags i fason. 

 

Ränder, stickas med dubbelt garn (=2 trådar av samma färg). 

* 16 varv slät med ljusorange, 2 varv rätstickad med vitt, 2 varv slät med ljusorange, 2 varv 

rätstickad med vitt, 16 varv slät med orange, 2 varv rätstickad med vitt, 2 varv slät med orange, 2 

varv rätstickad med vitt. Upprepa från *. 

 

Bålen. 

Lägg upp 160(166)172(178)186(192) m med dubbel ljus orange på rundsticka nr. 4 och sticka resår 

(växelvis 1 rät och 1 avig). När där är stickat 1 varv, bytas till rundsticka nr.5 och där fortsättas med 

ränder, medan de första 12 varv räknas med i den första rand. Sticka rakt upp, till arb mäter 

44(44)45(45)46(46) cm och dela arb vid varvets början och efter 80(83)86(89)93(96) m till bak- 

och framstycke. 

 

Bakstycke. 

Fortsätt med r¨ränder, medan där stickas fram och tillbaka. Maska av till ärmhål i båda sidor på var 

2 varv för 1 x 4 m, 1 x 3 m, 1 x 2 m och 2 x 1 m = 58(61)64(67)71(74) m. Sticka sedan rakt upp, till 

ärmhålen mäter 18(19)20(21)22(23) cm. Sätt de mittersta 20(21)22(23)25(26) m på en maskhållare 

till halsringning och sticka var sida färdig för sig. Maska av i halssidan på var 2 varv för ytterligare 

1 x 2 m och 1 x 1 m. Sätt de resterande 16(17)18(19)20(21) m på en maskhållare till axel. Sticka 

den andra sida motsatt. 

 

Framstycke. 

Stickas likadant som bakstycket, till ärmhålen mäter 14(15)16(17)18(19) cm och sätt de mittersta 

6(7)8(9)11(12) m på en maskhållare till halsringning. Sticka var sida färdig för sig, medan där i 

halssidan maskas av på var 2 varv för ytterligare 1 x 4 m, 1 x 3 m, 1 x 2 m och 1 x 1 m. När axeln 

har samma höjd som på bakstycket, läggas axelmaskorna rät mot rät med den motsvarande axel på 

bakstycket. Sticka ihop maskorna i rät och maska av samtidigt. Sticka den andra sida motsatt. 

 

Ärmar. 

Lägg upp 41(43)45(47)49(51) m med dubbel ljus orange på sticka nr. 4 och sticka resår (växelvis 1 

rät och 1 avig). När där är stickat 12 varv, bytas till sticka nr. 5 och där fortsättas med ränder, medan 



 

de första 12 varv räknas med i första rand. Öka 1 m i var sida på var 6 varv 14 gångar 

=69(71)73(75)77(79) m. När ärmen mäter 44(44)45(45)46(46) cm (= samma ställe som på bålen), 

maskas av till ärmkulle i båda sidor på var 2 varv för 1 x 4 m, 1 x 3 m, och 12(12)13(13)14(14) x 2 

m = 7(9)7(9)7(9) m. Maska av dessa m på samma tid. Sticka den andra ärm likadant. 

 

Halskant. 

På rundsticka nr. 4 och dubbel ljus orange stickas upp i rät från vänster axel 17 m + de väntande 

6(7)8(9)11(12) m + 17 m längs framstyckets halsringning och 6 m + de väntande 

20(21)22(23)25(26) m + 6 m längs bakstyckets halsringning = totalt 72(74)76(78)82(84) m. Sticka 

runt i resår (växelvis 1 rät och 1 avig). När där är stickat 16 varv maskas av löst på varv 17. Vik 

halskanten halvt om mot avigsidan och sy fast den längs halsringningen med elastisk stygn. 

 

Montering: Sy ärmsömmen och sy i ärmarna. 
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