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Blue Ocean Alpacka, 
30% alpacka, 70% återvunnen polyester
Storlek:         XS  (S)   M   (L)   XL (XXL)
Garnåtgång:  10  (10) 11  (12) 13  (14)  n.fg 07 alt 31

Garnalternativ: Ulrika, Freja, Soft Lama, Kilimanjaro



A-formad damtröja
BLUE OCEAN ALPACKA, 70% återvunnen polyester, 30% alpacka
2635

Storlek: XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mått,
Bröstvidd: 92 (100) 108 (116) 128 (138)   cm
Hel längd: 68 (70) 72 (74) 76 (78)   cm
Ärm längd: 45 (46) 47 (48) 49 (50)   cm
Garnåtgång: 10 (10) 11 (12) 13 (14)  n.fg  (oblekt 07) alt (gul 31)
Garnalternativ: Freja, Ulrika, Soft Lama, Kilimanjaro

Rundstickor: Svarta Fåret 3½ och 4 mm, 60 alt 80 cm
Strumpstickor: Svarta Fåret 3½ och 4 mm

Masktäthet: 20 m och 28 v slätstickning på st 4  = 10 x 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre stickor. 
Stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten får plagget fel storlek och angiven garnåtgång kan ändras.

OBS! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v = kantmaska (kantm). När du stickar fram och tillbaka.

Öka 1 m = ta tråden mellan m, vrid den och sticka 1 rm. 
Enkel Intagning i början av v: lyft 1 m rät, lyft nästa m rät, sticka dessa 2 m tillsammans rät i bakre maskbågen
Enkel Intagning i slutet av v: sticka 2 m tillsammans rät
Dubbel Intagning i början av v: lyft 1 m rät, lyft nästa m rät och lyft ytterligare 1 m rät, sticka dessa 3 m tillsammans rät i bakre maskbågen
Dubbelintagning i slutet av v: sticka 3 m tillsammans rät

TRÖJA
Bak och framstycket: Lägg med rundsticka 3,5 upp 224 (240) 256 (272) 296 (316) m och sticka runt i resår 2 rm, 2 am i 3 cm. Byt till rundsticka 
4, och slätstickning (= alla varv sticka räta), sätt en markering i var sida, bak resp framstycket = 112 (120) 128 (136) 148 (158) m, här sker 
minskningarna på var sida om markeringen. När arbetet mäter 6 cm görs 1 enkelintagning på var sida om markeringen (= 4 int). Upprepa denna 
intagning med 4,5 (4,5) 4,5 (4,5) 4,5 (5) cm mellanrum sammanlagt 10 ggr. När arbetet mäter 48 (49) 50 (51) 52 (53) cm delas arbetet och bak resp 
framstycket stickas var för sig. 
Bakstycket: Bakstycket = 92 (100) 108 (116) 128 (138) m. Maska av 5 (5) 5 (5) 5 (5) m i var sida för ärmhålet. På nästa v från rätsidan minskas för 
raglan enligt följande: Gör 1 enkelintagning i var sida innanför kantm + 2 slätstickade m. Upprepa intagningen med 3 varvs mellanrum sammanlagt 4 
(-) - (-) - (-) ggr. Gör 1 intagning med 1 varvs mellanrum sammanlagt 20 (28) 27 (27) 24 (23) ggr. Gäller stl M (L) XL (XXL): Gör 1 dubbelintagning 
innanför kantm + 2 slätstickade m vartannat varv totalt 2 (4) 8 (11) ggr. Det återstår nu 34 (34) 36 (36) 38 (38) m. Maska av den yttersta m i var sida 
och sätt resterande m på en tråd
Framstycket: Framstycket = 92 (100) 108 (116) 128 (138) m. Maska av 5 (5) 5 (5) 5 (5) m i var sida för ärmhålet och minska för raglan som 
på bakstycket, men uteslut de 3 översta intagningarna och framstycket är 6 varv kortare. Samtidigt med den 13:e (17:e) 18:e (20:e) 21:e (23:e) 
intagningen för raglan sätts de mittersta 10 (10) 16 (18) 20 (20) m för halsen på en tråd och var sida stickas för sig. Maska av ytterligare 3-2-1-1-1-1-
1-1 m för halsen. Efter avslutade intagningar och avmaskningar för halsen återstår 4 m. Maska av. Den andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

Ärmar: Lägg med strumpstickor 3½ upp 56 (56) 60 (60) 64 (64) m, fördela m på 4 stickor och sticka runt i resår 2 rm, 2 am i 4 cm. Sätt en markering 
mellan första och sista maskan, här sker ökningarna. Byt till strumpstickor 4, och sticka slätstickning (= alla varv stickas räta). När arbetet mäter 5 
cm ökas 1 m på var sida om markeringen (= 2 ökningar). Upprepa ökningen med 5 (4) 5½ (4½) 4½ (3) cm mellanrum till det finns 64 (66) 68 (72) 
76 (80) m på stickan. När arbetet mäter 45 (46) 47 (48) 49 (50) cm, sticka fram och tillbaka och maska av 5 (5) 5 (5) 5 (5) m i var sida för ärmhålet. 
På nästa v från rätsidan minskas för raglan enligt följande: Gör 1 enkelintagning innanför kantm + 2 slätstickade m. Upprepa enkelintagningen med 3 
varvs mellanrum totalt 9 (9) 9 (10) 9 (9) ggr. Sticka 1 v. Gör 1 enkelintagning med 1 varvs mellanrum totalt 7 (8) 9 (9) 12 (14) ggr. Det återstår nu 22 
(22) 22 (24) 24 (24) m. På nästa v från rätsidan påbörjas sneddningen för halsen:
Varv 1: Maska av 5 (5) 5 (5) 5 (5) m i början av v och gör 1 enkelint i slutet av v innanför kantm + 2 slätstickade m.
Varv 2-4-6: Utan avmaskning och intagning
Varv 3: och 5: Maska av 5 (5) 5 (6) 6 (6) m i början av v och gör 1 enkelintagning i slutet av varvet innanför kantm.
Maska av de återstående 4 m.
Den andra ärmen stickas lika men avmaskningar och intagningar görs åt motsatt håll. 

MONTERING
Spänn ut delarna efter angivna måtten, täck med fuktig duk och låt torka. Sy ihop raglansömmarna använd kantm till sömsmån. Halskant: Plocka 
från rätsidan med rundsticka 3,5, 60 cm upp 108 (108) 112 (116) 120 (120) m runt halsen (m från trådarna inräknande). Sticka runt i resår 2 rm, 2 am 
i 9 cm, byt till rundsticka 4 och sticka ytterligare 9 cm. Maska av i resår. Sy ihop under ärmarna i ärmhålet med bak- och framstycket.

Design och beskrivning:
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Foto: John Ahlberg

TIPS OCH RÅD NÄR DU STICKAT FÄRDIGT:
- Spara en banderoll för ev reklamation
- Följ noga tvättrådet på banderollen
- Tvättpåse rekommenderas vid maskintvätt
- Torka alltid plagget liggande
- Handstickade plagg ska förvaras liggande
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