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Garn:

Nettle Sock Yarn från ONIONknit

Stickor:

En 80, 60 och 40 cm lång rundsticka 2,5 mm. Strumpstickor 2,5 mm.

Stickfasthet:

28 m och 40 v i slätstickning (slätst) på st 2,5 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.
Öka 1 m: plocka upp tråden mellan m och sticka den rät och vridet (1 rm vridet).
Mönsterstickning: För att undgå långa trådar på avigs, läggs den medföljande tråden över den tråd det stickas med
på var 3:e - 4:e maska. Detta förskjuts på följande varv runt, annars syns trådarna från rätsidan.
Färgdominans: När man stickar med 2 färger kommer den tråd som man plockar upp under den andra att bli den
mest dominerande färgen på arbetets rätsida. Den tråd som ligger över den andra blir den minst dominerande.
För att uppnå ett jämnt mönster är det viktigt att man hela tiden lägger samma tråd över den andra.
Om du stickar med 2 trådar över vä pekfinger är det den tråd som är närmast dig själv som kommer att vara den
dominanta.
Mönster: Mönsterrapporten upprepas i varv runt samtidigt görs intagningar för oket.
Bak- och framstycke:
Lägg upp 252 (264) 300 (324) m med bottenfärgen på den långa rundstickan 2,5 mm, för ihop arb och sticka i resår i
varv runt: 3 rm, 3 am. Sticka 5 cm resår. Byt till slätst. Placera en markör i var sida, en markeringstråd innan varvets
första m och en efter de första 126 (132) 150 (162) m, låt markeringstrådarna följa med hela arb upp. När arb mäter
8 cm görs intagningar i sidorna. Minska 1 m på var sida om de två markeringstrådarna på vart 8:e varv så här: * 1
rm, lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta m över, sticka till 3 m innan nästa markeringstråd, 2 rm tills, 1 rm *, uppr från * till *
= 4 intagningar. Minska på vart 8:e varv runt till det totalt har tagits in 5 ggr. Sticka 36 varv runt, börja därefter att
göra uttagningar: * 1 rm, öka 1 m, sticka till 1 m innan nästa markeringstråd, öka 1 m, 1 rm *, uppr från * till * = 4
ökningar. Öka på vart 6:e varv runt totalt 5 ggr = igen 126 (132) 150 (162) m på var sida.
Sticka rakt upp till dess arb mäter 36 cm. Avmaska för ärmhål på nästa varv runt: Avm 6 (6) 7 (8) m, sticka fram till 6
(6) 7 (8) m innan den andra markeringstråden, avm 12 (12) 14 (16) m, sticka varv runt och avm de sista 6 (6) 7 (8)
m = 114 (120) 136 (146) m på var sida. Låt arb vila.
Ärmar:
Lägg upp 60 (66) 72 (72) m med bottenfärgen och fördela jämnt på strumpstickor 2,5 mm. Sticka 10 cm resår 3 rm,
3 am. Byt till slätst, öka 1 m före första m på första varvet. Därefter stickas denna m avigt på alla följande varv. Öka
1 m på var sida om denna aviga m på vart 10:e (10:e) 8:e (6:e) varv runt totalt 13 (13) 14 (19) ggr = 86 (92) 100
(110) m + den aviga m.
Sticka rakt upp till ärmen mäter 46 cm eller till önskad längd. Avm för ärmhål på nästa varv runt: Avm den aviga m
och de följande 6 (6) 7 (8) m, sticka varvet runt och avm de sista 6 (6) 7 (8) m = 74 (80) 86 (94) m. Låt ärmen vila
och sticka en ärm till.
Ok:
Sticka in alla delarna på den långa rundstickan 2,5 mm med bottenfärgen och i denna ordningsföljd: bakstycke, ena
ärmen, framstycke, den andra ärmen = totalt 376 (400) 444 (480) m. Minska 40 (40) 48 (48) m på nästa varv runt:
1:a intagn.: * 7 (8) 7 (8) rm, 2 rm tills *, uppr från * till * varv runt, sluta med 16 (0) 12 (0) rm = 336 (360) 396
(432) m. Sticka ytterligare 0 (4) 8 (12) varv runt.
Fortsätt i mönster efter diagrammet samtidigt med att intagningar görs mellan bårderna såsom diagrammet visar. När
det är för få m till den långa rundst byt till en kortare.
2:a intagn.: * 10 rm, 2 rm tills *, uppr från * till * varv runt = 308 (330) 363 (396) m.
3:e intagn.: * 9 rm, 2 rm tills *, uppr från * till * varv runt = 280 (300) 330 (360) m.
4:e intagn.: * 8 rm, 2 rm tills *, uppr från * till * varv runt = 252 (270) 297 (324) m.
5:e intagn.: * 7 rm, 2 rm tills *, uppr från * till * varv runt = 224 (240) 264 (288) m.
6:e intagn.: * 6 rm, 2 rm tills *, uppr från * till * varv runt = 196 (210) 231 (252) m.
7:e intagn.: * 5 rm, 2 rm tills *, uppr från * till * varv runt = 168 (180) 198 (216) m.
8:e intagn.: * 10 (9) 9 (8) rm, 2 rm tills *, uppr från * till * varv runt, sluta med 0 (4) 0 (6) rm = 154 (164) 180
(195) m.
Halskant: När diagrammet är färdigt stickas 6 cm resår 3 rm, 3 am, minska ytterligare 4 (2) 6 (9) m = 150 (162)
174 (186) m. Avm löst i resår. Vik in halskanten på mitten mot avigs och sy fast.
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1507 TRÖJA MED RUNT OK

Sy ihop hålen under ärmarna. Lägg ut tröjan efter mått mellan fuktiga handdukar och låt torka.

Översättning Diagram:
Indt = intagning
Gentag = upprepa
Bundfarve råhvid = Bottenfärg naturvit

8. indt

1 rapport = 6 m
7. indt
6. indt
1 rapport = 4 m
5. indt

1 rapport = 9 m

4. indt
1 rapport = 5 m
3. indt
2. indt

1 rapport = 12 m
gentag

= bundfarve råhvid
= sand
= gråblå

