
MÖNSTER (DELBART MED 8 + 7)
Varv 1: 7 am, *lyft 1 m avigt, 7 am*. 
Upprepa *–*.  
Varv 2: 7 rm, *1 am, 7 rm*. Upprepa *–*.
Varv 3–20: Upprepa varv 1 och 2.
Varv 21: 3 am *lyft 1 m avigt, 7 am*. 
Upprepa *–* avsluta med lyft 1 m avigt,  
3 am.
Varv 22: 4 rm *1 am, 7 rm*.  Upprepa *–* 
avsluta med 1 am, 2 rm.
Varv 23–40: Upprepa varv 21 och 22.
Upprepa dessa 40 varv.

BAKSTYCKE
OBS! Sticka 3 (1) 3 (1) kantm i var sida 
utöver resår/mönster.
Lägg upp 69 (73) 77 (81) m på stickor 5½. 
Sticka 2 varv resår 1 am, 1 rm. 
Sticka mönster till arbetet mäter 50 (52)  
52 (54) cm. Maska av 2 m i var sida för 
ärmhål.

När ärmhålet mäter 19 (20) 21 (22) cm sätts 
de mittersta 21 (23) 23 (25) m för nacken 
på en tråd/nål och sticka var sida för sig. 
*Maska av ytterligare 2, 1 (2, 1) 2, 2 (2, 2) 
m (vartannat varv) för nacken. 
*Samtidigt avmaskas för axeln vartannat 
varv: 7, 6, 6 (7, 7, 6) 7, 7, 7 (8, 7, 7) m.

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika som bakstycket till 
ärmhålet mäter 9 (10) 11 (12) cm.
Sätt de mittersta 17 (19) 19 (21) m på en 
tråd/nål för halsen och sticka var sida för 
sig. Maska av ytterligare 2, 2, 1 (2, 2, 1)  
2, 2, 2 (2, 2, 2) m för halsen. Maska av för 
axeln vid samma längd och på samma sätt 
som på bakstycket.

ÄRM
Lägg upp 41 (43) 43 (45) m på stickor 5½. 
Sticka 2 varv resår 1 am, 1 rm.  Sticka möns-
ter till arbetet mäter 4 cm. (OBS! Sticka  
1 (2) 2 (3) kantm i var sida utöver mönstret).
Öka 1 m i var sida med 5 cm mellanrum, 
sammanlagt 8 (8) 9 (9) ggr = 57 (59) 61 (63)  
m. När ärmen mäter 47 (48) 49 (49) cm (el-
ler önskad längd) avmaskas alla maskor.

MONTERING
Sy ihop ärm- och sidsömmarna och ena ax-
elsömmen. Halskant: Plocka upp ca 86 
(90) 94 (100) m (inkl m på trådar) och sticka 
2 varv resår 1rm, 1 am. Sy ihop andra ax-
elsömmen och sy i ärmarna.
Beskrivning: Vartofta garn & textil

Vackrast 
 i vitt

Fint mönster och härligt 
garn i en blandning av 
mohair och akryl gör den 
här tröjan till en riktig 
favorit! Du stickar den 
enkelt själv med hjälp  
av vår beskrivning.

INNAN DU BÖRJAR
Storlek: S (M) L (XL).
Bystvidd: Ca 92 (97) 102 (107) cm.          
Garnåtg: 4 (4) 4 (5) nystan à 100 g 
av Mohair Classic (70 % mohair och 
30 % akryl), Vartofta garn & textil.
Stickor: 5½.
Masktäthet: 15 m mönster = 10 cm.

Härlig sommartröja 
med vackert mönster.

Tröja i mohair
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