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Tilda, 50% bomull, 50% akryl
Garnalternativ:  Baby, 70% akryl, 30% polyamid 
   Moshi, 80% ull, 20% alpacka 
   Tilda Bamboo, 50% bambu, 50% bomull
                           Tilda Cotton Eco, 100% ekologisk bomull
Storlek: 
Dam:   S      (M)        L         (XL)        XXL    -   
Herr:    -     -        S         (M)           L (XL)
Garnåtgång:    11      (11)       12     (13)        14        (15) nystan
Finns även i barnstorlek. Se beskr nr 1882



Flättröja
TILDA, 50% bomull, 50% akryl
2357

Storlek:
Dam: S (M) L (XL) XXL  - 
Herr: - - S (M) L (XL)
Plaggets mått,
Bröstvidd:  96 (100) 106 (114) 124 (130) cm
Hel längd: 62 (64) 66 (68) 70 (72) cm
Ärmlängd: 46 (47) 48 (49) 50 (52) cm
Garnåtgång: 11 (11) 12 (13) 14 (15) n.fg 542 (rosa)

Stickor:	 Svarta	Fåret	3	och	3½	mm	+	flätsticka
 
Masktäthet: 26 m och 35 v slätstickning på st 3½ = 10 cm. 30 m mönsterstickning på st 3½ = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten 
noga.	Stickar	du	för	fast,	byt	till	grövre	stickor.	Stickar	du	för	löst,	byt	till	finare	stickor.	Stämmer	inte	masktätheten	får	plagget	fel	
mått och angiven garnåtgång kan ändras.

OBS! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v = kantmaska (kantm).  

TRÖJA
Bakstycke: Lägg upp 126 (130) 138 (148) 160 (170) m på st 3 och sticka resår 1 rm, 1 am med 1 kantm i var sida i 3½ (3½) 3½ (4) 4 
(4) cm, 1:a v = avigs. Öka 18 (20) 22 (24) 26 (28) m jämnt fördelat på sista resårv från avigs = 144 (150) 160 (172) 186 (198) m. 
Byt till st 3½ och sticka mönster enl diagrammet. Börja v med 1 kantm, 5 (0) 5 (3) 2 (0) m slätst, därefter från pilen. Sluta v med 5 
(0) 5 (3) 2 (0) m slätst, 1 kantm. När arb mäter 43 (44) 45 (46) 47 (48) cm avm 3-3-2 (3-3-2) 4-3-2 (4-3-2) 4-3-3 (4-3-3) m i var sida 
vartannat v för ärmhål = 128 (134) 142 (154) 166 (178) m. Fortsätt sticka rakt upp i mönster med 1 katnm i var sida. Över den yttersta 
flätan	i	var	sida	som	berörs	av	ärmhålsavm	stickas	rest	m	i	slätst.
När arb mäter 61 (63) 65 (67) 69 (71) cm avm de mittersta 46 (48) 50 (52) 54 (56) m för nacken och var sida stickas för sig. Avm 
ytterl 3 m mot nacken. När arb mäter 62 (64) 66 (68) 70 (72) cm avm axelns 38 (40) 43 (48) 53 (58) m ej för fast. Sticka den andra 
sidan lika men åt motsatt håll.

Framstycke: Lägg upp och sticka lika som bakstycket tills arb mäter 54 (56) 58 (60) 62 (64) cm, (glöm ej ärmhålsavm). Avm de 
mittersta 26 (28) 30 (32) 34 (36) m för halsringningen och sticka var sida för sig. Avm ytterl mot halsen vartannat v 4-3-2-2-2 m (alla 
storl) = 38 (40) 43 (48) 53 (58) m kvar för axeln som avm när arb mäter 62 (64) 66 (68) 70 (72) cm. Sticka den andra sidan lika men 
åt motsatt håll.

Ärmar: Lägg upp 60 (62) 64 (66) 68 (70) m på st 3 och sticka resår 1 rm, 1 am med 1 kantm i var sida i 3½ (3½) 3½ (4) 4 (4) cm, 1:a 
v = avigs. Öka 8 (8) 10 (10) 12 (12) m jämnt fördelat på sista resårv = 68 (70) 74 (76) 80 (82) m. Byt till st 3½ och sticka mönster enl 
diagrammet. Börja v med 1 kantm, 7 (0) 2 (3) 5 (6) m slätst, därefter från pilen. Sluta v med 7 (0) 2 (3) 5 (6) m slätst, 1 kantm. OBS! 
Efter 1 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm genom att ta tråden mellan m, vrid den och sticka 1 rm. Fortsätt öka på detta sätt med 
ca	2	cm:s	mellanrum	tills	det	finns	108	(112)	116	(122)	128	(134)	m	på	stickan.	Lägg	ökningarna	tätare	mot	slutet	om	det	behövs.	
Sticka	de	ökade	m	i	slätst	eller	i	mönster	när	maskantalet	räcker	för	en	ny	fläta.	När	arb	mäter	46	(47)	48	(49)	50	(52)	cm,	eller	önskad	
längd, avm 3-3 (3-3) 4-3 (4-3) 4-3 (4-3) m i var sida vartannat v för ärmhål. Avm därefter 2 m i var sida vartannat v 8 (8) 9 (9) 10 (10) 
ggr och därefter 3 m 2 ggr. Avm därefter rest m ej för fast.

MONTERING
Sy höger axelsöm. Plocka upp ca 124 (128) 132 (136) 140 (144) m på st 3 längs halskanten från räts och sticka resår 1 rm, 1 am med 
1 kantm i var sida i ca 3 (3) 3 (3½) 3½ (3½) cm. Maska av ej för fast i resår. Sy vänster axelsöm samt halskanten. Sy i ärmarna. Sy 
ärm- och sidsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Lägg plagget enl mått mellan fuktiga dukar och låt torka. 
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= 1 rm på räts, 1 am på avigs
= 1 am på räts, 1 rm på avigs
=	sätt	4	m	på	en	flätsticka	framför	arb,	
sticka	4	rm,	sticka	flätst	m	räta

Diagrammet visar alla varv.

Börja härSluta här

Upprepa

Upprepa
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TIPS OCH RÅD NÄR DU STICKAT FÄRDIGT:
- Spara en banderoll för ev reklamation
- Följ noga tvättrådet på banderollen
- Tvättpåse rekommenderas vid maskintvätt
- Torka alltid plagget liggande
- Handstickade plagg ska förvaras liggande


