


 

1813 – Tröja med stor rund krage. 
Storlek: XXS (XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)  

Bröstvidd cm: 76 (86) 96 (106) 116 (126) 136 (146)  

Hel längd cm: 54 (56) 58 (60) 62 (64) 66 (68)  

Garn fg 43, nyst: 10 (10) 12 (12) 12 (14) 14 (14)  

Stickor: 5 

Rundsticka 40 cm: 5 

Garnåtgång: Mayflower Super Kid Silk. 76 % Kid Mohair, 24 % Silke, 195 m pr. 25 gram. 

Masktäthet: Vågrät: 17 m = 10 cm, Lodrät: 24 v = 10 cm, i slätst dubbelt garn Kid Silk 

 

För att uppnå bästa resultat rekommenderar vi att arbetet stickas med KnitPro stickor. KnitPro är 

kvalitativa och professionella arbetsredskap till stickning och virkning. 

 

Läs igenom hela mönstret innan arb påbörjas. Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till 

grövre stickor, stickar du för löst, byt till finare stickor. 

 

Jumpern är stickad i dubbelt garn och i resår 1 rm, 1 am. 

 

Bakstycket: 

1: Lägg på st 5 med dubbelt garn upp 66 (74) 82 (90) 98 (106) 114 (122) m. 

2: Sticka 52 (54) 56 (58) 60 (62) 64 (66) cm resår, 1 rm, 1 am. 

3: Avm de mittersta 26 (28) 28 (30) 30 (32) 32 (34) m för halsringn och sticka färdigt var sida för sig. 

4: Maska av mot halsen 2x2 m. Avm alla axelmaskorna. 

5: Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll. 

 

Framstycket: 

1: Stickas lika som för bakst men när arb mäter 48 (50) 52 (53) 55 (56) 58 (60) cm avm det för halsringn. 

2: Avm de mittersta 20 (22) 22 (24) 24 (26) 26 (28) m och sticka färdigt var sida för sig. 

3: Maska av mot halsen 1x3 och 2x2 m. Sticka rakt upp tills framst är lika långt som bakst. Avm resterande 

maskor. 

4: Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll. 

 

Ärmarna: 

 

1: Lägg på st 5 med dubbelt garn upp 62 (68) 74 (80) 86 (92) 98 (104) m. 

2: Sticka 34 (36) 36 (38) 38 (40) 40 (42) cm resår, 1 rm, 1 am. 

3: Maska av i resår. 

 

Montering: 

1: Sy axelsömmarna och sy ihop ärmarna. 

2: Sy i ärmarna så det inte stramar eller bular. Sy sidosömmarna. 

3: Plocka upp 110 (120) 120 (130) 130 (140) 140 (150) m runt hela halsringn och öka på första v jämnt 

fördelat till 150 (160) 160 (170) 170 (180) 180 (190) m. 

4: Sticka 24 (24) 24 (25) 25 (25) 26 (26) cm resår, 1 rm, 1 am. Maska av i resår. 

5: Fäst trådarna. 

6: Fukta tröjan och sträck den i sin rätta form. 
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