Tröjan med ett klassiskt
jacquardmönstrat ok i
Panduro Pure Wool garn

INSTRUKTION

Storlek
S(M)L(XL)
FÄRDIGT PLAGG STORLEK omkrets
94(102)112(122) cm längd mitt bak
73(75)77(79) cm ärmens innerlängd
46(47)47(48) cm
Sticktekniker:
Resårstickning: sticka *1 rm, 1 am*,
upprepa *–*. På avigsidan sticka en
rät maska ovanpå en rät maska och
en avig ovanpå en avig maska. Slät
stickning: sticka räta maskor på rät
sidan och aviga maskor på avigsidan.
Jacquardstickning: sticka slätstickning
enligt diagrammet och beskrivningen.
Slätstickning runt: sticka räta maskor
på varje varv. Resårstickning runt:
sticka *1 rm, 1 am*, upprepa *–*.

Bakstyckets nederdel
Lägg upp 101(107)117(127) m med det
gråa garnet och sticka resårstickning
tills resåren mäter 1 cm. Sticka därefter
slätstickning.
När du har stickat 4 varv slätstickning,
börja med den jacquardstickade
randen från varv 1 i diagrammet, varje
storlek från respektive markering, och
upprepa mönsterrapporten på 6 m
hela varvet ut så många gånger det
behövs. Sticka varv 1–7 i diagrammet.
Sticka sedan slätstickning med det
gråa garnet och minska 1 m på varv
2 = 100(106)116(126) m.
När arbetet mäter 13(13)14(14) cm
minska 1 m i båda sidorna. Upprepa
minskningarna ännu 3 gånger med
7 cm mellanrum = 92(98)108(118) m.
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Masktäthet:
19 m x 25 v slätstickning = 10 cm

Garnåtgång
Panduro Pure Wool
gråmelange 550(600)650(700) g,
naturvit 50(50)knappt 100(knappt 100) g
svart 50(50)50(50) g

Tillbehör
Stickor nr 4½ eller enligt handlag, rund
sticka (80 och 40 cm) Stickor nr 4½ till oket
och rundsticka (40 cm) Stickor nr 3½ till
halsringningen.

När arbetet mäter 54(55)57(58) cm,
börja med jacquardstickning från
varv 1 i diagram II, varje storlek från
respektive markering, och upprepa
mönsterrapporten på 12 m hela
varvet ut så många gånger det
behövs. Sticka varv 1–10 och börja
med minskningar för ärmhål från varv
3 i diagrammet. Maska av 1x4(5)5(7) m
i båda sidorna. Maska av i båda
sidorna på vartannat varv 1x3 m,
0(0)1(1)x2 m och 1x1 m. Lämna kvar
de resterande 76(80)86(92) m för ok.
Framstyckets nederdel
Sticka som bakstyckets nederdel.
Ärmarnas nederdel
Lägg upp 47(49)51(53) m med det
gråa garnet och sticka resårstickning
tills resåren mäter 1 cm. Sticka där
efter slätstickning.
När du har stickat 4 varv slätstick
ning, börja med den jacquardstick
ade randen från varv 1 i diagram I.
Mitten har markerats med pil i dia
grammets nederkant, räkna därifrån
var mönstret börjar. Sticka varv 1–7
i diagrammet. Sticka därefter slät
stickning med det gråa garnet och
öka1 m på det andra varvet
= 48(50)52(54) m.
När arbetet mäter 14(12)14(12) cm
öka 1 m i båda sidorna. Upprepa
ökningarna 7(9)10(11) gånger med
4(3,5)3(3) cm mellanrum
= 64(70)74(78) m.
När arbetet mäter 45(46)46(47) cm,
börja med jacquardstickning från
varv 1 i diagram II. Mitten har mar
kerats med pil i diagrammets neder
kant, räkna därifrån var mönstret

börjar. Sticka varv 1–10 och börja
med minskningar från varv 3 i dia
grammet. Maska av 1x4(5)5(7) m i
båda sidorna. Maska i båda sidorna
på vartannat varv 1x3 m, 0(0)1(1)x2 m
och 1x1 m. Lämna kvar de resterande
48(52)52(52) m för ok.
Sticka den andra ärmen lika.
Oket
Plocka upp m på den längre rund
stickan: bakstyckets 76(80)86(92) m
+ ena ärmens 48(52)52(52) m
+ framstyckets 76(80)86(92) m
+ andra ärmens 48(52)52(52) m
= 248(264)276(288) m.
Fortsätt att sticka runt och sticka
1(1)2(2) varv rm. Sticka 1 varv rm till
med det gråa garnet (varv 11 i dia
gram II) och 3(5)10(8) m med jämna
mellanrum = 245(259)266(280) m.
Börja med jacquardstickning runt
från varv 12 i diagram II och upp
repa mönsterrapporten på 7 m
35(37)38(40) gånger. Sticka varv
12–34 i diagrammet. Varv 19, 26 och
34 minskas alltid med 35(37)38(40) m
och det finns nu 140(148)152(160) m
i arbetet.
Sticka 0(1)1(1) varv med det gråa gar
net. Sticka sedan varv 35–42 i dia
grammet och minska 18(20)20(22) m
med jämna mellanrum på varv 42
= 122(128)132(138) m.
Sticka varv 43–46 i diagrammet och
minska 17(17)18(21) m med jämna mel
lanrum på varv 46 = 105(111)114(117) m.
Sticka varv 47–49 i diagrammet och
sticka därefter 3(3)4(4) varv slät
stickning med det gråa garnet.

Krage
Sticka till slut resårstickning runt
och minska 1(3)6(5) m på första
varvet med jämna mellanrum =
104(108)108(112) m. När resåren mäter
2 cm maska av med resårstickning.
Montering
Sy sidosömmarna och ärmsömmarna
samt sömmarna i ärmhålen. Lägg
ut tröjan på ett jämnt underlag och
ånga lätt på avigsidan genom en
fuktig duk.
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