Den här tröjan stickas uppifrån och ner och kan därför justeras i storlek efter den som stickar den.
Själv är jag en storlek x-small och garnåtgången är uträknad efter mig.
Stickor: Rundsticka 4mm 60cm + 5mm 60cm
Stickfasthet: 16m x 22v = 10x10cm
Garn: Prada gold från Lienes design. För mig gick det åt 3.5 härvor, sammanlagt 580 meter.
Förkortningar:
pm = placera markör
v = varv
m = maska
rm = rät maska
am = avig maska
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Tröja:
Lägg upp 120 maskor på stickor 4mm och sticka 2räta 2 aviga i
8 varv.
Byt till sticka 5mm och sticka 1v rätstickning samtidigt som du
placerar ut markörer såhär:
21rm, pm, 18rm, pm, 42rm, pm, 18rm, pm, 21rm
Fortsätt sticka rätstickning. Öka 1m på varje sida om
markörerna på vartannat varv tills tröjan nästan möts under
dina armar.
Nu sätts ärmarnas maskor (alltså de mellan stickmarkör 1-2 och
3-4) på en bit restgarn. De stickas senare.
Sticka rätstickning tills tröjan är fem centimeter ifrån önskad
längd. Byt till stickor 4mm och sticka 2räta 2 aviga i 5cm. Maska
av.
Ärmar:
Plocka upp ena ärmens maskor på stickor 5mm, antingen med strumpstickor eller med en 80cm
rundsticka om du stickar magic loop. Placera en markör där ärmens maskor sluts i en cirkel.
Sticka slätstickning, och minska under tiden 1m på var sida om markören det antal gånger som
behövs för att din arm ska bli lagom stor.
När ärmen är 3cm kortare än du vill ha den byter du till stickor 4mm och sticka 2räta 2aviga i 3cm.
Maska av.
Sticka nästa ärm på samma sätt (var noga med att minska lika många maskor och med samma
avstånd som på första ärmen).
Fäst alla trådar. Klart!
Information:
Det här mönstret tillhör mig och ingen annan har rätt att på något sätt tjäna pengar på det.
Om du undrar över något, eller upptäcker ett fel i mönstret, skicka då gärna ett mail till
clara@clarafalk.se
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