


H1703 - Herrsweater i resår i Mayflower Easy Care Classic. 

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

Bystvidd cm: 95 (105) 115 (125) 135 (145) 

Längd cm: 62 (65) 68 (70) 72 (75) 

Fg. 09, Marinblå, n: 
Fg. 93, Petroleumblå, n: 
Fg. 01, Vit, n: 
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Stickor: 4 

Rundst (80 cm och 40 cm): 4 

Strumpstickor: - 

Kvalitét: Mayflower Easy Care Classic. 100 % Ren Ny Ull, ca.106 m pr. 50 gram. 

Stickfasthet: Vågrätt: 22 maskor = 10 cm. Lodrätt: 28 varv = 10 cm i slätstickning. 

För att uppnå det bästa resultatet, förslår vi att det stickas på Knit Pro stickor, som är de 
professionella arbetsredskapen för stickning och virkning. 

Det är en god idé att läsa igenom hela mönstret innan stickningen påbörjas, likaså är det en god idé att göra 
ett stickprov som blöts och läggs att torka i dess rätta mått. 

Hela sweatern är stickad i resår (2 räta, 2 aviga). 

Tillvägagångssätt: 
Bak och framstycke. 
1: Lägg med blått garn upp 
192(212)232(252)272(292) maskor på rundst nr. 4 
och sticka 90(92)94(96)98(100) varv resår. 
2: Byt till den petroleumblå färgen och sticka 16 
varv. (Gäller alla storlekar). 
3: Byt till den blå och sticka 2 varv. (Gäller alla 
storlekar). 
4: Dela arbetet i två delar, där det på bakstycket 
på några storlekar blir 4 maskor mer än på 
framstycket. Maska av 8 maskor i var sida till 
ärmhål, så att det maskas av: 1 aviga, 2 räta, 
2 aviga, 2 räta, 1 aviga i var sida. (Gäller alla 
storlekar). Låt arbetet vila. 

Ärmar. 
1: Lägg med blått garn upp 42(42)46(46)50(50) 
maskor på st nr. 4 och sticka 
114(118)118(122)122 (122) varv med blått 
samtidigt som det ökas 1 maska i var sida på vart 
6:e varv. 
2: Byt till petroleumblått garn och sticka 16 varv. 
Fortsätt ökningarna tills det är 78(78)86(86)94(94) 
maskor. 
3: Byt till blått garn och sticka 2 varv. Maska av 3 
maskor i var sida; så första och sista maskan på 
varvet är aviga. (Gäller alla storlekar). Låt arbetet 
vila.  
4: Sticka en ärm till. 

Samling till raglan. 
1: Sticka med blått garn på rundstickan maskorna 
från en ärm, bakstycket, en ärm och framstycket. 

2: När delarna är samlade skall det mellan ärm 
och bak- eller framstycke vara 2 aviga maskor, 
där intagningarna till raglan skall göras i var sida 
så här: sticka till 2 maskor före avigmaskorna och 
sticka 2 maskor vridet rätt tillsammans, sticka 2 
aviga och sticka de 2 nästa maskorna rätt 
tillsammans. Dessa intagningar görs på vartannat 
varv. 
3: Sticka totalt 12(12)13(13)14(14) v med blått, 
byt till vitt och sticka 10(10)11(11)12(12) varv, 
därefter stickas 22(24)24(25)25(26) varv med 
petroleumblått och resten av sweatern stickas 
med blått garn. 
4: När det är gjort 27(28)29(30)31(32) intagningar 
stickas vändvarv så att halsringningen blir lite 
högre bak. Det stickas fram och tillbaka och för 
var gång som det sätts maskor att vila görs ett 
omslag som på nästa varv stickas ihop med den 
efterföljande maskan. (För att undgå hål). Låt de 
resterande 18(18)20(20)22(22) maskorna vila, 
därefter sätts 1x4 och 1x2 maskor att vila i var 
sida. Kom ihåg intagningarna till raglan. 
5: När det är minskat så ”mönstret” 2 räta, 2 aviga 
stämmer hela vägen runt stickas 6(6)7(7)8(8) varv 
utan intagningar och det maskas av i resår. 

Montering. 
1: Fäst trådar. 
2: Sy ihop ärmarna och sy ihop vid ärmhålen. 
3: Blöt sweatern och lägg den att torka i dess rätta 
mått.  


