TVÄRSÖVER TRÖJA
Design Lankava, Pia Heilä
Storlek S/M, XL/XXL
Plaggets mått tröjans omkrets 130-134 cm, längd fram
ca 50-56 cm och bak ca 60-66 cm, inre ärmlängd 31 cm
på ett platt underlag. Obs: stickningen töjer sig.
Tillbehör 250-300 g Alize Superwash från Lankava (75
% maskintvättbar ull, 25 % polyamid, 100 g = 420 m),
200-250 g Alize Angora Gold Simli Batik garn (75 %
akryl, 10 % ull, 10 % mohair, 5 % glitter, 100 g = 500 m)
och hjälpgarn för att lägga upp maskor.
Rundstickor nr 5,5 och 6 eller enligt handlag.
Mönsterstickning Rätstickning fram och tillbaka: sticka
alla varv räta. Slätstickning fram och tillbaka: sticka rätt
på rätsidan och avigt på avigsidan.
Masktäthet ca 15 m och 19 varv = 10 cm
Arbetsbeskrivning Tröjan stickas med dubbelt garn
(brokigt+enfärgat) från den ena ärmlinningen till den andra. Om du har en nystmaskin, tvinna ihop garner för att
få lite tvinning och en jämnare melering på det dubbla
garnet.
Ärm Lägg upp 72 m och sticka rätstickning 5 v. Placera
en markör i mitten och börja med slätstickning.
Varv 1: 1 rm, gör öhpt (öhpt = överdragshoptagning:
lyft 1 m ostickad, sticka 1 rm, dra den lyfta m över den
stickade m) när det återstår 1 m före markeringen, gör
en ny maska (= plocka upp garnet mellan maskorna
och sticka m vriden rät), 2 rm, öka 1 m när det återstår
3 m, sticka 2 rm tills, 1 rm. Upprepa likadana minskningar och ökningar i vart 8:e v ytterligare 6 gånger.
Fortsätt med ökningarna som endast görs i mitten av
stycket så här: öka i vart 8:e v en gång till och sedan i
vart 4:e v 8 gånger. När ärmen mäter 31 cm börjar du
sticka tröjans bål.
Bål Gör 46-55 nya m i slutet av det senaste v (avigs) och upprepa ökningen (46-55 m) i slutet av nästa v. Sticka i
fortsättningen 4 m rätstickning på båda sidor av arb (= nedre kanten) och lyft första m ostickad. Sticka framstycket
med förkortade v (= snedstickad sidsöm).
Varv 1 (räts): lyft den 1:a m ostickad, 6 rm, vänd.
Varv 2 (avigs): ta garnet mellan stickorna framför arb, lyft 1 m ostickad (= stick in stickan genom m från höger) för
garnet bakom arb och dra garnet snett bakåt så att benen på maskan i föregående v dras runt stickan (ser ut som
om en maska har blivit två = dubbelmaska), sticka v ut.
Varv 3: sticka till dubbelm, sticka dubbelm rätt (som en vanlig m), sticka ytterligare 7 rm och vänd.
Varv 4: på samma sätt som i 2:a v. Upprepa varv 3-4 ytterligare 4-5 gånger. Sticka först ett v med alla m och börja
sedan sticka snett i bakstycket på samma sätt som i framstycket (från avigs). Sticka 1 v på avigs efter du har gjort
de förkortade v färdiga. Börja med nedre kantens minskningar i framstycket. Minska genom att sticka 2 m rätt tills
inom 4 m 2 gånger och upprepa minskningen ytterligare 14 gånger i vartannat v. När ökningarna i mitten av stycket
(= axel) är färdiga, sticka ytterligare 2-4 v utan att öka. Sticka framstycket först, flytta över bakstyckets maskor på
en tråd och lägg dem åt sidan tills vidare. Lägg upp 24 m för kragen med hjälpgarn i vänster sida av arb. Sticka
rätstickning med 4 m i kragens kant (så som du gjorde med nedre kanten) och slätstickning med de andra m. När
kragen mäter 13,5 cm är du i mitten av stycket. Sätt en markör i den sida av kanten som är närmast nedre kanten.
Sticka ytterligare 13,5 cm (= sammanlagt 27 cm) och sista v från avigs, lägg garnet åt sidan. Flytta över framstyckets maskor på en tråd och sätt bakstyckets maskor på en sticka.
Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

Lägg upp 24 m med hjälpgarn som förlängning till avigs. Sticka 27 cm med bakstyckets maskor och klipp av garnet.
Flytta över kragens maskor (= 2 x 24 m) på en tråd och sticka 4-6 v med de andra m. Sätt en markör i mitten av
stycket. Börja sedan sticka den andra axeln och framkanten spegelvänt.
Axel när det återstår 3 m före markören, minska 2 m rätt tills, 2 rm, gör öhpt och sticka v ut. Upprepa likadana
minskningar ytterligare 8 gånger i vart 4:e v och sedan 7 gånger i vart 8:e v.
Framkanten sticka lika många cm efter nedre kantens markör, som det är från den sista minskningen, för nedre
kanten, till markören. Öka sedan 4 m i vartannat v 15x 1 m. När ökningarna är färdiga, börja sticka höger sida av
arb snett.
Varv 1: lyft första m ostickad, 41-48 rm, vänd.
Varv 2: gör dubbelm, sticka v ut.
Varv 3: sticka tills det är 6 m kvar innan dubbelm, vänd.
Varv 4: sticka som varv 2. Upprepa varv 3-4 ytterligare 5-6 gånger. Sticka sedan med alla m 1 v på räts så här: avmaska i början av v 46-55 m och sticka v ut. Sticka snett på samma sätt på avigs och börja med 1 v från avigs, avmaska i början av v 46-55 m och sticka v ut. Nu är bålen färdig. Sticka den andra ärmen lika men spegelvänt d.v.s.
öka i båda sidor av minskningsv 1 m mellan 2 m. När ärmens slätstickade del är lika lång som på den första ärmen,
sticka kanten i rätstickning och avmaska.
Avslutning ta bort hjälpgarnet och sticka ihop de lösa maskorna i kragen. Sy ihop ärm- och sidsömmarna. Fäst
garnändarna. Stryk stickningens på avigsidan med massor av ånga. Håll strykjärnet i luften ovanför stickningen.
Obs. tryck inte strykjärnet mot stickningen. Låt plantorka på luftigt underlag.
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