


1700 - Randig raglantröja i Mayflower Easy Care och Mayflower Super Kid Silk. 
 

Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Övervidd cm: 106 (110) 114 (118) 122 (126) 

Längd ca. cm: 65 (67) 69 (71) 73 (75) 

Easy Care: 

Fg. 95, Gammal Rosa, nystan: 

Fg. 01, Vit, nystan: 

Super Kid Silk 

Fg. 01, Vit, nystan: 

Fg. 19, Rosa, nystan: 
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Stickor: 4 ½ och 5 

Rundstickor (80 cm): 

Rundstickor (40 cm): 

4½ och 5 

4½ till halskant 

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

Mayflower Super Kid Silk. 74 % Kid Mohair, 26 % Silke, 195 m pr. 25 

gram. 

Stickfasthet: 18½ m och 23 p i slät med 1 tråd av var kvalitet på p nr. 5 = 10 x 10 cm 

 
För att uppnå det bäste resultatet, rekommenderar vi at där stickas på Knit Pro stickor, som är det 
professionelle verktyg till stickning och virkning. 
 

Bemärk: tröjan stickas i dubbelt garn = 1 tråd Easy Care och 1 tråd Super Kid Silk. 

 

Ränder: Växelvis 12 v med Easy Care i gammalrosa och Super Kid Silk i rosa och 12 varv med Easy Care i 

vit och Super Kid Silk i vit. 

 

Bål. 
Lägg upp196(204)210(218)226(232) m på 
rundstickor nr. 4½ med dubbelt garn (= 1 tråd i var 
kvalitet) i gammalrosa/rosa och sticka runt i resår 
(växelvis 1 rät och 1 avig). Placera ett märke i 
början på varvet. När där är stickat 12 varv resår, 
stickas vidare i slät på rundstickor nr. 5, idet 
ränderna fortsättes (dvs. att där börjas med slät 
med vit/vit). När arb. mäter 44(45)46(47)48(49) 
cm, delas det vid början på varvet och efter 
98(102)105(109)113(116) m till rygg och 
framstycke. 
 
Rygg. 
Fortsätt fram och tillbaka i slät och ränder, idet där 
minskas till raglan i båda sidor på vart 2. v så här: 
Sticka 1 km, 2 räta samman fortsätt, till där fattas 
3 m, sticka 2 räta överdraget ihop (= lyfta 1 m rät 
av, sticka näste m rät och drag den lyfta m över) 
och slut med 1 km. Repetera dessa intagningar i 
alt 24(25)26(27)28(29) gångar = 50(52)53(55) 
57(58) m. På den sista avigsidavarv avmaskas 
kantmaskorne i båda sidor = 48(50)51(53) 
55(56) m. Sätt dessa m på en maskhåller. 
 
Framstycke. 
Stickas likadant till ryggen. 

 
Ärm. 
Slå 45(45)47(47)49(49) m upp på stickor nr. 4½ 
med dubbelt garn (= 1 tråd av var kvalitet) i 
gammalrosa/rosa och sticka resår (växelvis 1 rät 
och 1 avig) fram och tillbaka. Når där är stickat 12 
p, stickas vidare i slät på st. nr. 5, idet ränderna 
fortsättes (börja med vit/vit). Öka 1 m i båda sidor 
på vart 6. v 15 gångar = 75(75)77(77)79(79) m. 
När ärmen mäter 40(40)41(41)42(42) cm, 
minskas till raglan i båda sidor som på rygg och 
framstycke, till där är stickat 15(16)17(18)19(20) 
minskningar i var sida = 45(43)43(41)41(39) m. 
Härifrån stickas också minskningar på mitten av 
ärmen. På det första varv stickas: 1 km, 2 räta 
samman, sticka 18(17)17(16)16(15) m, sticka en 
dubbelt överdragen intagning (= lyfta 2 räta m av, 
sticka näste m rät och drag de lyfta m över), sticka 
18(17)17(16)16(15) m, sticka 2 räta överdraget 
ihop och 1 km. Repetera dessa intagningar alla 
tre ställen i totalt 9 gångar = 9(7)7(5)5(3) m. På 
det siste avigsidavarv avmaskas kantmaskorne på 
båda sidor = 7(5)5(3)3(1) m. Sätt de resterande m 
på en maskhåller Sticka det andre ärm likadant. 
 
Sy ihop ärmarna och sy raglansömmen, idet där 
sys innan för kantmaskorna. 



 
Halskant. 
Med den korte rundstickor nr. 4½, dubbelt garn i 
gammalrosa/rosa och i rät stickas vänstre ärmens 
7(5)5(3)3(1) m, sticka framstyckets 48(50)51(53) 
55 (56) m, idet där samtidig minskas 2(2)2(2)3(2) 
m jämnt fördelad = 46(48)49(51)52(54) m, sticka 
högre ärmens 7(5)5(3)3(1) m och slut med att 
sticka ryggens 48(50)51(53)55(56) m, idet där 
samtidig minskas 2(2)2(2)3(2) m jämnt fördelad = 
46(48)49(51)52(54) m = totalt 106(106)108(108) 
110(110) m. Sticka runt i resår. Når där är stickat 
8 varv (eller önskad längde), avmaskas m. 
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