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Rak baströja med spetshalskant.
Detta är en enkel, mjuk och underbart komfortabel tröja.
Det tunna garnet till trots går den snabbt att sticka,
då den är stickad på rundsticka och i slätstickning.
Som enda detalj är det ett litet hålmönster i mudden och
ett spetsmönster som pryder halskanten. Om du vill kan
du sticka muddarna i vanlig ribbstickning i stället.

Storlekar
Den här tröjan skall kännas lös och ledig för att vara
riktigt komfortabel. För bästa resultat tag personliga mått
och lägg till åtminstone 7cm för bystvidd.
Nedan finns måtten för 6 olika storlekar.
Måtten är tröjans färdiga mått.
Storlek

Bystvidd

Längd

1

86 cm

58 cm

2

94 cm

58 cm

3

102 cm

61 cm

4

112 cm

61 cm

5

119 cm

64 cm

6

127 cm

66 cm

Möster av Anne B Hanssen för Iloyarn

Garn: Iloyarn Alpacka Superfine 3/11 50 g=183 m
Garnåtgång: strl. 1 och 2: 6 nystan. Strl 3: 7 nystan. Strl 4 och 5: 8 nystan. Strl 6: 9 nystan
Stickor: Rundsticka 3,5mm 80cm – eller 100cm för de 3 största storlekarna.
Till ärmar: rundsticka 3,5mm 40 cm
Till halskant: rundsticka, 3,5mm 60 cm
Du behöver även strumpstickor 3,5mm till nedre del av armarna för de 4 minsta storlekarna
Övrigt: Stickmarkör
Stickprov: Med stickor 3,5mm i slätstickning är 24 maskor och 34 rader = 10 x 10 cm
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Förkortningar
RS = rätsidan av arbetet
AS = avigsidan av arbetet
M = maska
R = rätmaska
A = avigmaska
2r tills = 2 rätmaskor stickade tillsammans
Öhpt = lyft 1 maska, sticka 1 maska rät, dra den lyfta maskan över
Omsl = omslag
Döhpt = lyft 1 m, sticka 2 m r tills, dra den lyfta m över

Mönster:
Tröjan stickas på följande sätt: först stickas bålen på rundsticka upp till armhålan, därefter
delas arbetet i fram och bak och varje del stickas för sig.
När bålen är klar sys axel-sömmarna (den enda söm som behövs!)
Därefter plockas maskor upp runt arm-öppningen med liten rundsticka, och själva ärmen
stickas uppifrån och ner.
Sist plockas maskor upp runt halsöppningen och en liten halskant stickas.
Med rundsticka 3,5 mm 80 cm längd för de 3 minsta storlekarna, 100cm för den större, lägg
upp 206/226/244/268/286/304 maskor. Sätt ihop maskorna och markera första maskan i
första varvet med en stickmarkör. Alla nya varv startar från markören.
Varv 1. (1r, 1a) upprepa från (-) hela varvet
Varv 2 och 3. Som varv 1
Varv 4. (omsl, öhpt) upprepa från (-) hela varvet
Varv 5. Som varv 1
Varv 6. (2r tills. Omsl) upprepa från (-) hela varvet ut
Från varv 7 stickar du i slätstickning.
När arbetet mäter 38/38/39/39/41/41 cm från början delas arbetet i två delar för fram- och
bakstycke:
Från stickmarkören sticka 103/113/122/134/144/152, sätt resterande
103/113/122/134/144/152 på en separat hållare.
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Bakstycket
Vänd, och arbeta bakstyckets 103/113/122/134/144/152 från avigsidan: 1 r, sticka avigmaskor
fram till sista m, 1r. Samtliga aviga varv stickas på samma sätt.
RS. Alla maskor stickas räta.
När arbetet mäter 57/57/60/60/63/65cm från början maskas av för axel, med början på
rätsidan:
Maska av 10/11/11/13/14/16m.
AS. Maska av 10/11/11/13/14/16m.
Nästa 4 varv: maska av 8/10/10/12/12/13m i början av varje varv.
Sätt resterande 51/51/61/61/68/68m på en separat hållare.
Framstycket
Placera de 103/113/122/134/144/152 sparade m från hållaren på rundsticka eller raka stickor
3,5mm.
Arbeta framstycket i slätstickning. När arbetet mäter 49/49/52/52/54/56cm delas arbetet för
höger och vänster del av halsen.
Från RS sticka 41/46/49/55/59/63m och sätt dessa m på en separat hållare, maska av
21/21/24/24/26/26m, sticka resterande 41/46/49/55/59/63m. Fortsätt att arbeta över dessa m
för
Höger front
AS och alla AS: 1r, sticka aviga m tills en m återstår, 1r
RS. Och följande 3/3/4/4/5/5 RS. Maska av 3m, arbeta stickan ut
Nästa RS. Maska av 2 m, arbeta stickan ut
Nästa RS. 2r tills, arbeta stickan ut = 26/32/32/37/38/42 m kvar på stickan
Fortsätt arbetet tills det mäter 57/57/60/60/63/65cm från början.
Från AS maskas av för axel: 10/11/11/13/14/16m
Följande 2 AS maska av 8/10/10/12/12/13 m i början av stickan.
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Vänster front
Placera de 41/46/49/55/59/63 m från hållaren på rund- eller rätstickan, 3,5mm
Börja från AS: Maska av 3 m, sticka tills en m återstår, 1r
Samtliga varv från RS: sticka i slätst.
Nästa 3/3/4/4/5/5 varv från AS: maska av 3m i början av stickan, sticka tills en m återstår, 1r
Nästa AS. Maska av 2m, sticka tills en m återstår, 1r
Nästa AS. 2r tills, sticka tills en m återstår, 1r = 26/31/31/37/38/42 m kvar
Fortsätt arbetet tills det mäter 57/57/60/60/63/65 cm från början
Från RS maskas av för axel: 10/11/11/13/14/16 m
Följande 2 RS maska av 8/10/10/12/12/13 m i början av stickan.
Sy ihop axelsömmarna från avigsidan av arbetet
Ärmarna
Från RS plockas upp maskor runt armöppningen, 1 m innanför kanten:
Börja nerifrån, plocka upp 49/49/55/55/60/65 till axeln, sedan 49/49/55/55/60/65m från axeln
till början på armhålet = 98/98/110/110/120/130 m på rundstickan.
Markera första m, och sticka runt i slätstickning.
Efter 5 varv görs första minskningen:
Från markören: 2r tills, sticka tills 2m återstår av varvet, öhpt = du har minskat 2m
Fortsätt minskningar vart 6e varv tills du har 60 m kvar på varvet.
Fortsätt arbetet tills armen mäter 45/46/47/47cm
Från markören sticka hålmönstrat mudd enligt följande:
Varv 1. (2r tills, oms) upprepa från (-) hela varvet
Varv 2. (1r, 1a) upprepa från (-) hela varvet
Varv 3. ( öhpt, omsl) upprepa från (-) hela varvet
Varv 4-6 (1r, 1a) upprepa från (-) hela varvet
Maska av i rib-st.
Andra armen görs på samma sätt.
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Halskant
Sätt de sparade 51/51/60/60 m från bakstycket på en 60cm rundsticka. Plocka upp
89/89/100/100 m jämnt fördelat över framstyckets halskant = 140/140/160/160 = maskor på
stickan. Börja sticka i bakstyckets första m. Markera m med en markör. Alla rader startar
från markören. Sticka antingen enkel mudd 1r, 1a, eller gör en spetskant enligt nedan:
Rad 1.( Omsl, 9r, omsl, öhpt, 7r, 2r tills, ) upprepa 6/7gånger
Rad 2. (1r, omsl, 2r, öhpt, 1r, 2r tills, 2r, omsl, 1r, omsl, öhpt, 5r, 2r tills, omsl) upprepa
6/7gånger
Rad 3. ( 2r, omsl, 1r, öhpt, 1r, 2r tills, 1r, omsl, 3r, omsl, öhpt, 3r, 2r tills, omsl, 1r)
Upprepa 6/7gånger
Rad 4. (3r, omsl, öhpt, 1r, 2r tills, omsl, 5r, omsl, öhpt, 1r, 2r tills, omsl, 2r) upprepa 6/7ggr
Rad 5. (4r, omsl, döhpt, omsl, 3r) upprepa 13/15ggr
Rad 6. Alla m stickas r
Rad 7. Låna sista m från rad 6 för att göra döhpt med de två första m på 7nde rad.
(Döhpt, 2r, omsl, 3r, omsl, 2r) upprepa 13/15ggr
Rad 8. Alla m stickas r
Rad 9. (döhpt, 1r, omsl, 5r, omsl, 1r) upprepa 13/15ggr
Rad 10. Alla m stickas r
Rad 11. (döhpt, omsl, 7r, omsl) upprepa 13/15ggr
Rad 12. (1r, 1a) upprepa varvet ut
Maska av i ribbstickning.
Fäst alla lösa trådar från avigsidan av arbetet. Pressa lätt ned ribbkanterna.
Klart!

Vill se mer som Anne B Hanssen gjort av Iloyarns alpacka garner, besök www.ravelry.com.

