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GARNKVALITÉ
GARNALTERNATIV
STORLEKAR/DAM
STORLEKAR/ EUR
BRÖSTVIDD
ÖVERVIDD
ÄRMLÄNGD
HEL LÄNGD
GARNÅTGÅNG
FG.1 Natur (1500)
FG.2 Ljusgrå (1549)
FG.3 Grafitgrå (1550)
STICKOR
DESIGN & TEXT

LEDIG ”FARMER” TRÖJA

Raggi (70 % Ull, 30 % Polyamid. Ca 100 g = 150 m
Garngrupp 6 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
XS(S)M(L)XL(2XL)
32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)
76-80(88-92)96-100(104-108)112-116(120-126) Kroppsmått
Ca 97(113)120(127)134(138) cm Plaggets mått
Ca 48(50)51(52)53(53) cm Plaggets mått
Ca 67(71)73(75)77(79) cm Plaggets mått
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Ca 750(800)800(850)850(900) g
Ca 100(100)100(100)100(100) g
Ca 50(50)50(50)50(50) g
Nr 5 och 5½
Soolorado / Sanna Mårdh Castman

MASKTÄTHET

Ca 22 m ribbstickning 2 rm, 2 am (lätt utsträckt) på st 5½ = 10 cm - eller anpassa till det nr på stickor Du måste ha för att på 10 cm få 20 m.

STORLEKSGUIDE

För att hitta din storlek rekommenderar vi dig att du först mäter alla mått direkt på kroppen. Bröstvidd mäter du där
bysten är som störst och gärna med BH på (a). Stussmått (b) mäts där du är som bredast över höften.

TIPS & RÅD

• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
• Markera med en färgad penna den storlek du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
• Sticka/virka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar/virkar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att
du håller den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål.

FÖRKORTNINGAR

am=avig maska, arb= arbetet, avigs=avigsidan, avm= avmaska, bakst= bakstycket, fg= färg, m=maska/maskor,
ribbst= ribbstickning, rm= rät maska, räts= rätsidan, rätst= rätstickning, st= sticka/stickor, v=varv

FÖRKLARINGAR

Öka 1 m = tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät. Yttersta m i var sida stickas rät alla v = kantm.

BAKSTYCKE

Lägg på st 5½ med fg 3 upp 102(122)130(142)146(150) m och sticka rätst i 5 v (1:a v = avigs). Öka på sista v 4 m jämnt
fördelat = 106(126)134(146)150(154) m. Byt till fg 2 och sticka ribbst 2 rm 2 am, innanför kantm i var sida(1:a v = räts).
När ribbst mäter ca 4 cm byt till fg 1 rest av arb. När arb mäter 46(48)49(50)51(52) cm avm för ärmhål vartannat v i
var sida 3-1-1-1(3-1-1-1)3-1-1-1(3-1-1-1) 3-2-1-1(3-2-1-1) m. När arb mäter ca 65(69)71(73)75(77) cm avm för nacken
de mittersta 28(32)34(36)38(40) m och var sida stickas för sig. Avm ytterl 2 m för nacken. Vid 67(71)73(75)77(79) cm
avm rakt för axeln.		

FRAMSTYCKE

Stickas lika bakst tills arb mäter 59(62)64(66)68(69) cm. Avm då för halsen de mittersta 18(22)24(26)28(30) m och var
sida stickas för sig. Avm ytterl vartannat v för halsringningen 3-2-1-1 m. Avm för axeln lika bakst.

ÄRMAR

Lägg på st 5½ med fg 3 upp 54(54)58(58)62(62) m och sticka rätst i 5 v (1:a v = avigs). Öka på sista v 4 m jämnt
fördelat = 58(58)62(62)66(66) m. Byt till fg 2 och sticka ribbst lika bakst. När ribbst mäter ca 4 cm, byt till fg 1 rest av arb.
När arb mäter 3(3)3(3)2(4) cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 2½(2)2(2)2(1½) cm:s
mellanrum tills det finns 94(104)108 (112)116(120) m på stickan. När arb mäter 48(50)51(52)53(53) cm avm för ärmhål
vartannat v lika bakst. Maska av rest m.

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått, mellan fuktiga dukar. Låt dem torka. Sy ihop höger axelsöm. Halskant: Plocka med
st 5 och fg 1 från räts upp 90(98)102(106)110(114) m och sticka resår 2 rm 2 am, innanför kantm, i ca 13-14 cm enl
följ: ca 8-9 cm med fg 1, byt till fg 2 och sticka lika många v som nedtill på bakst, byt till fg 3 och sticka 5 v rätst (1:a v
ska vara från avigs). Maska av rätt från räts. Sy ihop vänster axelsöm + halvpolon. Sy i ärmarna. Sy ihop sid- och
ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.

