PLANETE 4 Tröjor i 1
STORLEK:
36-38(40-42/44-46)
MATERIAL:
PLANETE från PLASSARD
2(3/3) nystan Planete
STICKOR:
nr 6
rundsticka nr 6
16 knappar med diametern 2,5 cm

STICKFASTHET:
16 maskor och 22 varv slätstickning = 10 x 10 cm

Postadress

Tel

Hemsida

Garnverket
Hantverkargatan 14
112 21 Stockholm

+46 8 651 7808

www.garnverket.se

E-post

info@garnverket.se

STICKSÄTT:
.
Resårstickning 2/2 : *2 räta maskor, 2 aviga maskor*, upprepa mellan * och *
Slätstickning: * 1 varv med räta maskor, 1 varv med aviga maskor*, upprepa mellan * och *
Slätstickad sneddad sida:
1:a varvet (rätsidan på arbetet): 1 överdragshoptagning, sticka därefter alla maskor rätt, gör
sedan en ökning i den näst sista maskan (sticka en maska i den främre maskbågen och
därefter 1 i den bakre maskbågen) 1 rät maska.
2:a varvet: alla maskor stickas avigt.
Upprepa dessa två varv. TIPS: dra åt garnet i kanterna.

FÖRKLARING:
Minskningar och Ökningar skrivs i detta mönster på följande sätt:
Exempel: 3 x 7 m, där 3 betyder vilket antal gånger ökningen/minskningen ska göras och där
7 m betyder hur många maskor som ska ökas/minskas varje gång.
Tröjan stickas i ett stycke.
Lägg upp 60 (68/76) m och sticka 7 varv resårstickning 2/2.
Sticka sedan en slätstickad sneddad sida.(se STICKSÄTT)
När stycket mäter 44 cm efter resåren (mät lodrätt och inte efter den sneda linjen), fortsätt att
sticka slätstickning och öka samtidigt för ärmen, i var sida:
2 x 4 m och 1 x 5 m.
Nytt maskantal: 86 (94/102) m.
När ärmdelen mäter 13 (15/18) cm (mät i ytterkanten), avmaskas de mittersta 10 m för
halsringningen. Sticka därefter en sida åt gången och avmaska mot halsen, på vartannat
varv: 1 x 3 och 1 x 2 (2 x 3 och 1 x 1 / 2 x 3 m och 1 x 2). Sticka sedan slätstickning rakt upp.
När ärmdelen mäter 18 (20/23) cm, öka i halsringningssidan, på vartannat varv:
1 x 2 och 1 x 3 (1 x 1 och 2 x 3 / 1 x 2 och 2 x 3) m. Ta därefter av garnet i
halsringningssidan.
Sticka på samma sätt fast spegelvänt på den andra sidan.
Lägg upp de avmaskade 10 maskorna mellan sidorna och sticka återigen över alla maskor.
När ärmdelen mäter 35 (38/41)cm avmaskas i var sida: 1 x 5 m och 2 x 4m.
Därefter stickas den slätstickade sneddade sidan(se STICKSÄTT)
När stycket mäter 44 cm efter ärmarna avslutas med 7 varv resårstickning 2/2. Börja resåren
med 2 am. Avmaska därefter alla maskor.

MONTERING
ÄRMKANTER
Plocka upp 38 (42/44) m längs med kanten på varje ärmhål och sticka 7 varv resårstickning
2/2.
Sy de två sidsömmarna med små osynliga stygn och fäst väl.
KRAGE
Plocka upp 56 (64/72) m i halsringningen med en rundsticka och sticka 8 varv resårstickning
2/2. Avmaska alla maskor.
ÄRMAR:
Lägg upp 28 (32/34) m och sticka 7 varv resårstickning 2/2.
Sticka därefter slätstickning och öka samtidigt i var sida, på det första varvet: 1 x 1m.
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Därefter ökas på vart 12:e varv: 4 x 1 (5 x 1 / 5 x 1) m.
Nytt maskantal: 38 ( 44/46)m.
När stycket mäter 40 ( 40 / 40) cm stickas återigen resårstickning 2/2. På det 3:e varvet stickas
5 knapphål över 1 m, jämnt fördelat över varvet. Det första stickas innanför den 3:e maskan
och de övriga med 6 ( 8 / 8) m mellanrum. Avmaska alla maskor på det 8:e varvet
Sy ihop ärmarna längs med långsidan.
LÖSTAGBAR KRAGE
Lägg upp 56 (64/72) m och sticka resårstickning 2/2.
På det 5:e varvet görs 6 knapphål över 1 m. Det första stickas innanför den 3 (4/5) m, och de
övriga med 10 (10/11)m mellanrum.
När stycket mäter 20 cm avmaskas alla maskor.
Sy ihop de första 5 cm längs med långsidan på kragen,(från sidan med knapphål och uppåt).
Sy fast knapparna på ärmarna och kragen.

Översättning av Annette Öberg Josefsson för Kulmen Garn & Design AB
Om du behöver hjälp med ditt mönster så hjälper vi dig gärna
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