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Stickfasthet
Använd st 5½ och sticka slätstickning: 
17 maskor och 20 varv = 10x10 cm

Bakstycke
Använd st 5½ och lägg upp  
–a) 85 –b) 94 –c) 100 –d) 109 m.  
Sticka 6 varv resårstickning 1a 1r och 
sticka sedan slätstickning.
När bakstycket mäter 17 cm,  
sticka resårstickning 1a 1r.
När bakstycket mäter 37 cm,  
sticka slätstickning.
Halsringning: när arbetet mäter  
–a) 68 cm –b) 69 cm –c) 70 cm  
–d) 71 cm, maska av de mittersta  
–a) 11 –b) 14 –c) 16 –d) 21 m och sticka  
sedan varje sida separat.  

Maska av i början av varje varv som 
startar vid halsringningen, enligt föl-
jande: 12 m 1 gång.
Axel: 1 cm efter att halsringningen 
börjat formats, maska av de rester-
ande –a) 25 –b) 28 –c) 30 –d) 32 m.
Avsluta andra sidan på samma sätt, 
men omvänt.

Framstycke
Sticka samma som bakstycket,  
för utom i halsringningen.
Halsringning: när framstycket mäter 
–a) 60 cm –b) 61 cm –c) 62 cm  
–d) 63 cm, maska av de mittersta  
–a) 15 –b) 18 –c) 20 –d) 25 m och  
sticka sedan varje sida separat.  
Maska av i början av varje varv som 
startar vid halsringningen, enligt föl-
jande: 5 m 1 gång, 2 m 2 ggr,  
1 m 1 gång.
Axel: 9 cm efter att halsringningen 
börjat formats, maska av de rester-
ande –a) 25 –b) 28 –c) 30 –d) 32 m.
Avsluta andra sidan på samma sätt, 
men omvänt.

Enkel damtröja  
i Alpaca Silver

INSTRUKTION

Mått, plaggets bröstvidd: –a) 100 cm –b) 
110 cm –c) 118 cm –d) 128 cm

Storlekar: 
–a) S –b) M –c) L –d) XL
Modellen på bilden motsvarar storlek 
–a) S

Material
Alpaca Silver:  
(går även bra med Alpaca Gold) 
–a) 7 –b) 8 –c) 9 –d) 9 nystan

Stickor
Storlek 4½ och 5½ mm



Ärmar
Använd st 5½ och lägg upp –a) 46 –b) 50 –c) 52  
–d) 56 m. Sticka resår 1a 1r.
När ärmen mäter 20 cm, sticka slätstickning,  
öka 8 m jämnt fördelat över 1:a varvet  
(= totalt –a) 54 –b) 58 –c) 60 –d) 64 m) och fortsätt 
öka 1 m i varje sida av arbetet (1 m från kanten)  
växelvis vart 4:e och vart 6:e varv, enligt följande:  
1 m 8 ggr.
Totalt: –a) 70 –b) 74 –c) 76 –d) 80 m.
När ärmen mäter –a) 43 cm –b) 44 cm –c) 45 cm –d) 
46 cm, maska av alla m.
Sticka andra ärmen likadant.

Montering
Sy en axelsöm med maskstygn (se grundläggande 
tekniker).
Halskant: med st 4½, plocka upp –a) 102 –b) 112  
–c) 122 –d) 132 m längs hela halsringningen.  
Sticka 4 varv resårstickning 1a 1r och maska sedan av 
alla m.
Sy den andra axelsömmen och halskanten.
Sy i ärmarna = passa ihop mitten av ärmkullen med 
axelsömmen, mät ut ärmhålsdjupet –a) 20½ cm  
–b) 21½ cm –c) 22½ cm –d) 23½ cm från axeln och  
sy i ärmarna med maskstygn.
Sy sid- och underärmsömmarna med efterstygn  
(se grundläggande tekniker).
Ånga plagget.


