Storlekar: S (M) L (XL)
*Övervidd: 92 (100) 108 (116) cm
*Längd: 60 (62) 64 (66) cm
*Modellens mått
Garn: No. 4 (Fino) Wool + Nettles och Mohair + Wool från ONIONKnit
Garnåtgång: 5 (5) 6 (7) nystan laxrosa färg nr 811 i No. 4 Organic Wool + Nettles och
2 (3) 3 (4) nystan naturvit färg nr 306 i Mohair + Wool.
Stickor: Rundsticka 3,5 mm och 4 mm, 80 cm. Strumpstickor 3,5 mm och 4 mm. Rundsticka 3,5 mm, 40 cm, till
halskant.
Stickfasthet i Fino Wool + Nettles: 20 m och 28 v i slätst på stickor 4 mm = 10 x 10 cm.
Stickfasthet i Mohair + Wool: 21 m och 26 v i resår (1 rm, 1 am) på stickor 4 mm = 10 x 10 cm.
Uppnå ett bra resultat: Om stickfastheten inte stämmer, prova med en grövre eller finare sticka. Det är viktigt att
stickfastheten stämmer för att uppnå ett bra resultat samt för att den angivna garnmängden skall räcka för resp
storlek.
Tröjan stickas i ett stycke på rundsticka. Okdelen med raglanintagningar stickas i resår 1 rm, 1 am. Mönstret stickas
efter diagram.
Öka 1 m: Plocka upp tråden mellan m och sticka den som 1 rm vridet.
Bak- och framstycke:
Lägg upp 160 (176) 192 (208) m med Mohair + Wool på rundsticka 3,5 mm. Sticka i resår i varv runt 1 rm, 1 am.
Efter 11 varv runt byt till No. 4 (Fino) Wool + Nettles. Sticka ett varv runt rät över alla m, därefter 7 varv runt i resår.
Byt till rundsticka 4 mm och till slätstickning. Markera sidsömmarna, en markör före första m och en markör efter de
första 80 (88) 96 (104) m. Sticka rakt upp till arb mäter 15 cm, nu börjar ökningarna: 1 rm, öka 1 m, sticka till sista
m före sidmarkören, öka 1 m, 2 rm, öka 1 m, sticka till sista m före nästa markör och öka 1 m, 1 rm. Öka på detta
sätt på vart 10:e varv 6 ggr totalt = 92 (100) 108 (116) m på var sida. Sticka rakt upp till hela arb mäter 38 cm, börja
nu med mönstret. Uppr de 8 m i rapporten varv runt = 23 (25) 27 (29) gånger. Efter 4 varv runt i mönster, avmaska
för ärmhål, samtidigt som alla m nu stickas i resår 1 rm, 1 am med Mohair + Wool:
Avmaska 5 m, sticka resår, avmaska de sista 5 m före markören och de 5 första efter markören, sticka resår, och
avmaska de sista 5 m. Nu är där 82 (90) 98 (106) m på var sida. Låt arb vila.
Ärmar:
Lägg upp 52 (56) 60 (64) m med Mohair + Wool, fördela på strumpstickor 3,5 mm och sticka resår 1 rm, 1 am i varv
runt. Sticka resår som på bak- och framstycke. Byt till slätst och stickor 4 mm. Markera början av varv med en tråd.
Sticka rakt upp till ärmen mäter 15 cm, här börjar uttagn: 1 rm, öka 1 m, sticka runt till varvets sista m, öka 1 m, 1
rm. Öka 2 m på detta sätt vart 12:e varv runt 6 ggr (växelvis vart 10:e och vart 8:e varv runt tot 8 ggr) växelvis vart
8:e och vart 6:e varv runt 10 ggr (vart 6:e varv runt 12 ggr) = totalt 64 (72) 80 (88) m. Sticka rakt upp till ärmen
mäter 43 (44) 44 (44) cm, här börjar mönstret. Sticka mönster efter diagrammet och uppr rapporten varvet runt = 8
(9) 10 (11) gånger. Efter 4 varv runt i mönster avmaskas för ärmhål, samtidigt som alla m nu stickas i resår 1 rm, 1
am med Mohair + Wool: avmaska 5 m, sticka resår i varv runt och avmaska de sista 5 m = 54 (62) 70 (78) m. Sticka
en ärm till.
Raglan:
Sticka över m på bakstycket, ärmen, framstycket och den andra ärmen, alla 4 delarna börjar med 1 am.
Nästa varv runt, 1:a intagn för raglan: 1 am, 1 rm, sticka 3 am tills, sticka till sista 6 m på ryggen, sticka 3 am
tills, 1 rm, 1 am, 1 rm, fortsätt på ärmen, 1 am, 1 rm, sticka 3 am tills, sticka till sista 6 m på ärmen, 3 am tills, 1 rm,
1 am, 1 rm, fortsätt på framstycket, 1 am, 1 rm, 3 am tills, sticka till sista 6 m på framstycket, 3 am tills, 1 rm, 1 am,
1 rm, fortsätt på den andra ärmen, 1 am, 1 rm, 3 am tills, sticka till sista 6 m på ärmen, 3 am tills, 1 rm, 1 am, 1 rm.
Fortsätt i resår över alla m, och minska på detta sätt på varje följande 6:e varv runt till intagningar har gjorts totalt 5
(5) 5 (6) ggr, därefter på vart 4:e varv runt på samma sätt till arb är färdigt. Men samtidigt när det har minskats
totalt 5 (7) 8 (10) ggr, börja med halsringningen på det följande 2:e varvet runt: sticka resår och avmaska de
mittersta 16 (16) 20 (20) m på framstycket, sticka varvet färdigt och klipp garnet. Fäst garnet på nytt vid halsen och
sticka nu fram och tillbaka. Samtidigt med att intagn för raglan fortsätter som beskrivits på vart 4:e varv, avmaska för
hals med 3 m i början av varje varv arb ut. Sluta med raglanintagningar på bakstycket när dessa har gjorts totalt 10 (12)
13 (15) ggr men fortsätt avmaska 3 m för hals i början på varje varv till dess att där är ca 42 (42) 46 (46) m på
bakstycket och ca 3 (3) 7 (7) m på varje ärm.
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1447 RAGLANTRÖJA MED OK I MOHAIR

Halskant: Sticka rm över bakstyckets m med den korta rundstickan 3,5 mm, sticka upp m så att där är totalt 17 (17) 19
(19) m längs den ena ärmen, sticka upp 42 (44) 44 (46) m längs framstycket och 17 (17) 19 (19) m längs den anadra
ärmen = totalt 118 (120) 128 (130) m. Sticka 1 varv runt i am, sedan 8 cm i resår 1 rm, 1 am. Avmaska löst i resår.
Vik in halskanten på hälften mot avigs och sy fast. Sy ihop tröjan vid ärmhålen. Lägg ut den färdiga tröjan mellan fuktiga
handdukar efter mått och låt torka.
Översättning till diagram nedan:
Baerestykke i mohair
= okdel i mohair
1r
= 1 rm
1 vr
= 1 am
1 rapport = 8 m gentag = 1 rapport = 8 m upprepas
6 omgange
= 6 varv runt

6 omgange

BÆRESTYKKE I MOHAIR

1 rapport = 8 m
gentag
= 1 r med Mohair + Wool
= 1 vr med Mohair + Wool
= 1 r med Wool + Nettles

