


1775 – Blockfärgad Tröja i Mayflower Easy Care Classic. 
Storlek: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Bröstvidd cm: 96 (100) 104 (108) 112 (116) 

Hel längd cm: 67 (69) 71 (73) 75 (77) 

Garnåtgång: 

fg 248, Rust, nyst: 

fg 256, Orange, nyst: 

fg 249, Fersken, nyst: 
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Stickor: 3½ och 4 mm 

Rundsticka (60 cm): 3 ½ och 4 mm 

Garn: Mayflower Easy Care Classic; 100% Merino Ull, 50 g = 106 m 

Masktäthet: 22 m och 28 v slätst på st 4 = 10 x 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. 
 
 

Bak- och framstycke: 

Lägg på rundst 3½ och med fg 249 upp 212 (220) 

228 (238) 246 (256) m och sticka resår,1 rm 1 am,  

i 6 cm. Byt till rundst 4 och slätst. Sticka 14 (15) 

16 (16) 17 (17) cm med fg 248, 5 cm med fg 249, 

15 (16) 16 (17) 17 (18) cm med fg 256 och 5 cm 

med fg 248 = arb mäter nu 45 (46) 47 (48) 49 (50) 

cm. Dela arb vid början av v och efter 106 (110) 

114 (119) 123 (128) m till bak- och framstycke. 

 

Bakstycke: 

Sticka vidare fram och tillbaka i slätst med fg 249. 

Byt till fg 256 när arb mäter 14 (15) 15 (16) 16 

(17) cm. När ärmhålen mäter 18 (19) 20 (21) 22 

(23) cm, sätts de mittersta 30 (32) 34 (37) 39 (42) 

m på en avmaskningsnål för halsringn och var 

sida stickas färdigt för sig. Maska av mot halsen 

vartannat v ytterl 2-1 m. När ärmhålet mäter 20 

(21) 22 (23) 24 (25) cm, sätts de resterande 35 

(36) 37 (38) 39 (40) m på en avmaskningsnål till 

axeln. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt 

håll. 

 

Framstycke: 

Framst stickas på samma sätt som bakst men 

med djupare halsringning: När ärmhålen mäter 13 

(14) 15 (16) 17 (18) cm, sätts de mittersta 16 (18) 

20 (23) 25 (28) m på en avmaskningsnål för 

halsen och var sida stickas färdigt för sig. Maska 

av mot halsen vartannat v ytterl 4-3-2-1 m. När 

ärmhålen har samma mått som på bakst stickas 

de 35 (36) 37 (38) 39 (40) axelmaskorna ihop 

med den motsvarande axeln på bakstycket:  

 

Lägg ihop stickorna med axelmaskorna rätsida 

mot rätsida och sticka rät ihop 1 m från vardera 

sticka samtidigt som det maskas av. Sticka den 

andra sidan lika men åt motsatt håll.  

 

Ärmarna: 

Lägg på st 3½ med fg 249 upp 53 (55) 57 (59) 61 

(63) m och sticka 6 cm resår. Byt till st 4, fg 248 

och slätst samtidigt som det ökas 1 m i var sida  

på vart 6:e v 9 ggr och därefter på vart 4.e v 8 ggr 

= 87 (89) 91 (93) 95 (97) m. När det har stickats 

14 (14) 15 (15) 15 (15) cm med fg 248, stickas det 

5 cm med fg 249, 15 (15) 15 (15) 16 (16) cm med 

fg 256 och till sist 5 cm med fg 248. Arb mäter nu 

45 (45) 46 (46) 47 (47) cm. Maska av alla m löst.  

 

Halskant: 

Plocka med rundst 3½ och fg 256 från räts längs 

framst halsringning upp 17 m + de vilande 16 (18) 

20 (23) 25 (28) m + 17 m och längs bakst 

halsringning plockas det upp 6 m + de vilande 30 

(32) 34 (37) 39 (42) m + 6 m = 92 (96) 100 (106) 

110 (116) m totalt. Sticka runt i resår, 1 rm 1 am. 

När kanten mäter 8 cm avm det i resår. Vik 

halskanten på mitten in mot avigsidan och sy fast 

den längs insidan av halsringn med lösa stygn.  

 

Sy ihop ärmarna och sy i dem. 

 

 

 

 

 

 




