


1812 - Tröja med djup v-hals och knappar i Mayflower Cotton Merino Solid. 
Storlek: XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL)  

Bröstvidd cm: 82 (92) 102 (112) 122 (132) 142 (152)  

Hel längd cm: 52 (54) 56 (58) 60 (62) 64 (66)  

Garnåtgång: 
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Stickor: 3 och 3 ½  

Tillbehör: 3 knappar 

Garn: Mayflower Cotton Merino Solid, 50% ull, 50% bomull, 110 m/50 g 

Masktäthet: Vågrät: 22 m = 10 cm, Lodrät: 30 v = 10 cm 

 

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.  

 
Tröjan är stickad i slätst med dubbla resårkanter vid framkanter och runt halsen. 

 
  
Bakstycket: 
1: Lägg på st 3 upp 90 (100) 110 (120) 130 (140) 
150 (160) m och sticka 6 cm resår, 1 rm 1 am.   
2: Byt till st 3½ och sticka slätst och öka jämnt 
fördelat på 1:a v till 110 (120) 130 (140) 150 (160) 
170 (180) m. 
3: Sticka tills arb mäter 26 (27) 28 (29) 30 (31) 32 
(33) cm från resårkanten. 
4: Maska av till ärmhål i var sida 1x6, 2x3, 3x2, 
och 2x1 m.   
5: Sticka rakt upp tills hela arb mäter 50 (52) 54 
(56) 58 (60) 62 (64) cm. Maska av de mittersta 30 
(32) 34 (36) 38 (40) 42 (44) m. 
6: Sticka färdigt var sida för sig och maska av mot 
halsen 2x2 m. Maska av resterande m. Sticka den 
andra sidan lika men åt motsatt håll. 
 
 
Framstycket: 
1: Lägg på st 3 upp 36 (42) 48 (54) 60 (66) 72 
(78) m och sticka 6 cm resår, 1 rm 1 am.  
2: Byt till st 3½ och sticka slätst och öka jämnt 
fördelat på 1:a v till 46 (52) 58 (64) 70 (76) 82 (88) 
m. 
3: Sticka tills hela framst mäter 22 (24) 26 (28) 30 
(32) 34 (36) cm. Maska av mot halsen för resp. 
storlek: 
XXS: 3x2 och 4x1 m 
(XS): 4x2 och 4x1 m 
S: 5x2 och 4x1 m 
(M): 5x2 och 6x1 m 
L: 5x2 och 8x1 m 
(XL): 6x2 och 8x1 m 
2XL: 6x2 och 10x1 m 
(3XL): 7x2 och 10x1 m 
Sticka rakt upp tills framst från nedre kant är lika 
långt som bakst från nedre kant och till ärmhålet.   
4: Maska av till ärmhål som på bakst. 
5: Sticka tills framst är lika långt som bakst och 
maska av. 

6: Sticka det andra framst lika men åt motsatt håll.  
 
 
Ärmarna: 
1: Plocka på st 3 upp 46 (52) 58 (64) 70 (76) 82 
(88) m och sticka 6 cm resår, 1 rm 1 am. 
2: Byt till st 3½, sticka slätst och öka jämnt 
fördelat på 1:a v till 58 (64) 70 (78) 84 (90) 98 
(104) m. 
3: Öka härefter i var sida på vart 6:e v 5 (5) 5 (6) 6 
(7) 7 (7) ggr och därefter på vart 4:e v 4 (5) 5 (6) 7 
(7) 8 (8) ggr. 
4: När hela ärmen mäter (30) 31 (32) 33 (34) 35 
(36) cm eller önskad längd, avm det i var sida 
1x6, 3x2 och 6x1 m. Sticka 5 (6) 6 (7) 7 (8) 8 (9) 
cm rakt upp och avm härefter 5x1 och 4x2 m. 
Maska av resterande maskor. 
  
 
Montering: 
1: Sy ihop axlarna, ärm- och sidosömmarna. 
2: Sy i ärmarna och lägg fyra små veck på ärmen 
vid axelsömmen. Varje veck ska vara ca 1 cm. 
3: Plocka med st 3 upp totalt 330 (340) 350 (360) 
370 (380) 390 (400) m längs med framkanterna 
och runt halsen på bakst. Var noga med att plocka 
upp m jämnt så det är lika många m längs med de 
båda framkanterna. 
4: Sticka 2 cm resår, 1 rm 1 am, och sticka 3 
knapphål på höger framst. Det nedersta 
knapphålet ska placeras ca 2 cm från 
nederkanten, det sista knapphålet ska vara där 
minskningen till halsringn börjar och det tredje 
knapphålet ska placeras mitt emellan de två 
andra.  
5: Sticka knapphålen genom att maska av 2 m 
och på nästa v läggs de tillsvarande 2 m upp. 
6: Sticka tills resårkanten mäter 5 cm. Sticka ett 
rätv på avigs (senare till vikkant). 
7: Sticka ytterl 5 cm resår med knapphål, som ska 



placeras rakt under de tre andra knapphålen så 
hålen passar mot varandra när kanten viks och 
sys in mot avigs. 
8. Sy ev. några stygn omkring knapphålen, när 
kanten är vikt och fastsydd, så knapphålen blir 
mer stadiga. Fäst alla trådar. 
9: Fukta tröjan och sträck den i sin rätta form.  
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