MÖNSTER 3840

Kontorseleven

Storlek:
Övervidd:
Längd:

S
90
57

Garn:

TIBET ( 24% yak, 55% merinoull, 21% polyamid, 25 g = 190 m)
från Cewec.

(M)
(100)
(59)

L
109
61

(XL)
(119) cm
(63) cm

Garnåtgång:
Färg 12
Färg 28
Färg 19
Färg 33
Färg 34

6
1
1
1
1

Stickor:
Stickfasthet:

Rundsticka (40 och 60 cm) nr. 3 och 3½ mm
27 m slätst = 10 cm på stickor nr. 3
Stämmer inte stickfastheten, så byt till tunnare eller grövre
stickor.

Förkortningar:

m = maska, v = varv, r = rät, av = avig, tills = tillsammans,
vr = vridet, arb = arbetet, mark = markör
Tröjan stickas uppifrån och ner i ett stycke med runt ok.

Notera:
Randmönster:

(6)
(1)
(1)
(1)
(1)

7
2
1
1
2

(7) nystan
(2) nystan
(1) nystan
(1) nystan
(2) nystan

20 (21) 22 (23) varv med följande färger:
Fg 19 – fg 33 – fg 28 – fg 34.
Resten av arb stickas med fg 12.

Ok:
Lägg upp 144 m med den korta rundstickan nr. 3 med DUBBEL tråd fg 28. Markera varvets
början ( mitt på höger arm) och klipp den ena tråden, fortsätt med ENKEL tråd. Sticka 4 cm resår
(1 r, 1 av). Byt till rundst nr. 3½ och slätst (= rät på alla varv) och sticka ränder som beskrivet.
Placera nu markörer omkring m: * Mark, 1 r, mark, 17 r* upprepa *-* varvet ut.
På varv 5 görs uttag: * flytta mark, 1 r, flytta mark, omslag, räta till nästa mark, omslag*, upprepa
*-* varvet ut. På nästa varv stickas omslagen vr r, för att undvika hål.
Gör uttag på vart 5 v totalt 17 (19) 21 (23) ggr (= 416 (448) 480 (512) m). Klipp garnet.
Dela nu till kropp och ärmar:
På nästa varv delas det till kropp och ärmar således: Sätt 48 (50) 52 (53) m på en tråd ( halv ärm),
Lägg upp 5 m och sticka 113 (125) 137 (151) m r (framstycke), sätt de nästa 95 (99) 103 (105) m på
en tråd (ärm), lägg upp 10 m och sticka de nästa 113 (125) 137 ( 151) m r (bakstycke), sätt de nästa
47 (49) 51 (52) m på en samma tråd som första halva ärmen.
Lägg upp 5 m (= 246 (270) 294(322)m ).
Sticka rakt ner tills arb mäter 50 (52) 54 (56) cm ( mät mitt fram), byt till rundst nr. 3 och sticka
7 cm resår ( 1 r, 1 av). Avmaska alla maskorna i resår med DUBBELT garn.

Ärmar:
Sätt de vilande ärm-m på rundst nr.3½, lägg upp 10 m under ärmen (= 105 (109) 113 (115) m).
Placera mark efter 5 nyupplagda m ( varvets början). På varv 3 görs intag sähär: 1 r, 2r tills, r till 2
m kvar innan mark 2 vr r tills.
Upprepa intagningarna på vart 6 varv till ärmen mäter 35 (35) 36 (36) cm. Byt till strumpst nr. 3 och påförsta varvet minskas det jämt till 60 (60) 62 (62) m. Sticka 7 cm resår ( 1 r, 1 av) och
avmaska i resår.
Montering: Sy hålen under ärmarna och fäst alla trådar.
Trevlig stickning.
Design för Cewec.

