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TIPS & RÅD

HERRTRÖJA MED RAGLAN

Alpacka Solo (100 % Alpacka. Nystan ca 50 g = 167 m)
Ca 24 m x 38 v i mönster (oelastisk resår) på st 3 mm = 10 x 10 cm
Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
XS(S)M(L)XL(2XL)
42(44-46)48-50(52-54)56-58(60-62)
Ca 69(70)71(73)74(76) cm
Ca 57(56)56(55)54(53) cm
Ca 97(102)107(117)122(132) cm
Ca 400(450)450(500)550(600) g (fg 29129, ljusgrå)
Strumpstickor 3 mm
3 mm, 40 cm respektive minst 80 cm
Järbo Garn
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Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på våra plagg i beskrivningen kan variera beroende på plaggtyp och form. För att
hitta din storlek rekommenderar vi dig att du först mäter alla mått direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv hur mycket
rörelsevidd du vill ha. OBS! Storlekstabell finns på www.jarbo.se.
• 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

v = varv, arb = arbetet, int = intagning, ökn = ökning, slätst = slätstickning, rm = rät maska, am = avig maska,
avm = avmaska

FÖRKLARINGAR

2/2 resår: * 2 rm, 2 am *. Upprepa från * till * v ut.
Oelastisk resår stickat på rundst: Varv 1: * 2 rm, 2 am*. Upprepa från * till * v ut. Varv 2: Rm.
Oelastisk resår stickat fram och tillbaka: Varv 1: * 2 rm, 2 am *. Upprepa från * till * v ut. Varv 2: Am.
OBS! Tröjan stickas med avigsidan utåt. Vid garnbyte placeras garnändarna därför på rätsidan.
Ökning på ärmarna: I början av v ökas 1 m i länken efter 1:a m, länken stickas vriden rät. I slutet av v ökas 1 m i länken
före sista m, länken stickas vriden rät. Det är nu ökat 2 m på v.

FRAM- OCH BAKSTYCKE

Lägg på rundst 3 mm upp 232(244)256(280)292(316) m. Sticka 2/2 resår i 8 cm. Fortsätt sticka i oelastisk resår till arb
från nederkanten mäter 49(49)48(47)47(46) cm.

ÄRMHÅL

Sticka 110(116)122(133)139(151) m över framstycket, avm 12(12)12(14)14(14) m för ärmhål, sticka 104(110)116
(126)132(144) m över bakstycket, avm 12(12)12(14)14(14) m för ärmhål. Där är nu 104(110)116(126)132(144) m på
fram- respektive bakstycket. Sätt en markering på rätsidan på framstycket. Låt arb vila och sticka ärmarna.

ÄRMAR

Lägg på strumpst 3 mm upp 56(60)60(64)64(68) m. Fördela m på strumpst och sticka 2/2 resår i 6 cm. Byt till oelastisk
resår och öka samtidigt 2 m under ärmen (se beskrivning ovan) på vart 10:e(9:e)8:e(7:e)6:e(5:e) v sammanlagt
18(19)22(26)29(33) ggr. Byt till rundst 40 cm när maskantalet tillåter. När där är 92(98)104(116)122(134) m på v stickas
utan ökn till arb från nederkanten mäter 57(56)56(55)54(53) cm. Avm 12(12)12(14)14(14) m under ärmen. Viktigt: Sätt
en markering på rätsidan i höger sida = framsidan på höger ärm. Låt m vila.
Sticka ännu en ärm på samma sätt. Sätt en markering från rätsidan i vänster sida = framsidan på vänster ärm.

RAGLAN

I förlängningen av bakstyckets m stickas vänster ärm över på rundst, sätt en markering, fortsätt sicka över framstyckets
m, sätt en markering, sticka den högra ärmens m, sätt en markering, sticka bakstyckets m, sätt två markeringar, dessa
markerar int respektive början på v.
Raglanint: Sticka till 4 m före en markering, * sticka 2 m vridet rätt tills, 2 rm, flytta markeringen uppåt, 2 rm, 2 rm tills *.
Upprepa int från * till * vid var och en av de 3 övriga markeringarna på v. Upprepa raglanint vid de 4 markeringarna på
vartannat v.
OBS! Läs hela beskrivningen färdigt härifrån, eftersom flera moment ska göras samtidigt.

HALSRINGNING

Framstycke: När det vid höger raglanint på framstycket är gjort 23(26)27(30)31(35) raglanint sätts de mittersta
18(18)18(20)20(20) m på framstycket på en hjälpst. Därefter stickas det fram och tillbaka på rundst. Samtidigt med
raglanint på vartannat v, avm för halsen på vartannat v 4,4,3,1,1(4,4,3,1,1)4,4,3,2,1(4,4,3,2,1)4,4,3,2,1,1(4,4,3,2,2,1) i
var sida. Fortsätt sticka raglanint till 1 m återstår i var sida på framstycket. Sticka ihop den sista m med ärmens m.

RAGLAN

Ärmar och bakstycke: När det vid markeringarna på framsidan av ärmarna är gjort 30(33)35(39)41(46) raglanint, ska
där istället för raglanint avmaskas 6(5,4)5,4(5,4,2)5,4(5,4,2)m på vartannat v, därefter på vart 4:e v 4,1,1(1,1)2,1,1
(1,1,1)3,1,1,1(2,1,1,1) m.
Vid markeringarna på baksidan av ärmarna och på bakstycket fortsätts med raglanint på vartannat v som tidigare,
sammanlagt 37(40)43(48)51(57) ggr. På detta sätt kommer bakstycket och baksidan på ärmarna att bli högre mot nacken
och ger en bättre passform. När 30 m återstår i nacken + de resterande m på ärmarna, påbörjas halskanten.

HALSKANT

I förlängningen av de vilande m på framst, längs avm på ärmarna samt i halskanten plockas det på rundst 3 mm upp ca
100(104)104(112)116(124) m inkl m från hjälpst. Maskantalet ska vara delbart med 4. Sticka 1 v rm från rätsidan. Sticka
därefter 2/2 resår i 6 cm. Maska av.

MONTERING

Vänd tröjan så att avigsidan blir till rätsidan. Sy ihop hålen under ärmarna. Vik halskanten dubbelt och sy fast på insidan
så att den blir 3 cm bred.
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