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TILDA, 50% Bomull, 50% Akryl  
Storlek: 3 (6) 9 mån (1) 2 (4) år 
Garnåtgång: 3 (3) 4  (4) 5 (5) nystan



KOPIERING FÖRBJUDEN!

Rätstickad tröja 
TILDA, 50% bomull, 50% akryl
647
___________________________________________________________________________
Storlek: 3 (6) 9 mån (1) 2 (4)    år
Bröstvidd: (pers) 45 (48) 51 (52)  54 (56)  cm
Bröstvidd: (pl) 47 (50) 53 (57)  61 (66)  cm
Hel längd: 25 (27) 29 (32) 37 (43)  cm 
Ärmlängd: 15 (17) 19 (21) 24 (27)  cm
Garnåtgång: 3 (3) 4 (4)  5 (5)    n.fg 04 (vit)
 i TILDA
Stickor: Svarta Fåret 2½ och 3 mm
Rundsticka: Svarta Fåret 2½ mm, 40 cm 
__________________________________________________________________________
Masktäthet: 26 m rätst på st 3 = 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 storlek och angiven 
garnåtgång kan ändras.
__________________________________________________________________________
TRÖJA
Bakstycke: Lägg upp 62 (66) 70 (74) 80 (86) m på st 3 och sticka rätst (alla v räta). 1:a v = räts. När arb mäter 
15 (16) 17 (19) 23 (28) cm avm 2 (2) 2 (2) 2-1 (2-1) m i var sida för ärmhål. När arb mäter 24 (26) 28 (31) 36 
(42) cm avm de mittersta 22 (24) 26 (28) 30 (32) m för nacken och var sida stickas för sig. När arb mäter 25 
(27) 29 (32) 37 (43) cm sätts axelns 18 (19) 20 (21) 22 (24) m på en tråd. Sticka den andra sidan lika men åt 
motsatt håll. 

Framstycke: Lägg upp och sticka lika som bakstycket till och med ärmhålsavm. Dela därefter arb på mitten för 
sprund och sticka var sida för sig. När arb mäter 20 (22) 24 (27) 31 (37) cm avm 5 (6) 7 (8) 9 (10) m för halsen. 
Avm ytterl 3-2-1 m (alla storl) vartannat v. När arb mäter 25 (27) 29 (32) 37 (43) cm sätts axelns m på en tråd. 
Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll. 

Ärmar: Lägg upp 38 (40) 44 (48) 50 (52) cm på st 3 och sticka rätst, 1:a v = räts. När arb mäter 1 cm ökas 1 m 
i var sida innanför 1 m genom att ta tråden mellan m, vrid den och sticka 1 rm. Öka på detta sätt med ca 2 cm:s 
mellanrum tills det finns 54 (58) 64 (70) 74 (80) m på stickan. När arb mäter 15 (17) 19 (21) 24 (27) cm avm 2 
(2) 2 (2) 2-1 (2-1) m i var sida för ärmhål. Avm rest m ej för fast.

MONTERING
Sätt m från bakstyckets och framstyckets vänstra axel på varsin sticka 3. Lägg delarna räta mot räta, tag en 
extrasticka och sticka ihop den första m från varje stycke. Sticka även ihop de 2 följ m från varje stycke och dra 
den första m över den andra. Fortsätt att avm på detta sätt genom att sticka ihop 1 m från varje stycke och maska 
av samtidigt. Gör lika på höger axel. Sy i ärmarna. Sy ärm- och sidsömmarna. Använd en ½ m från varje stycke 
till sömsmån. 
Halskant: Plocka upp ca 68 (72) 76 (80) 84 (88) m på rundst 2½ och sticka 3 räta v fram och tillbaka. OBS! Gör 
1 knapphål i varje framkant innanför 2 m efter 1 rätt v. Knapphål = Maska av 2 m som läggs upp igen över de 
avm på nästa v. Maska av ej för fast med rm. 
Snodd: Gör en snodd av 3 trådar, ca 2 m långa, tvinna ganska hårt och vik dubbel. Trä genom knapphålen 
upptill och korsvis innanför 1 m på var sida om sprundet, på mitten och ca 1 cm från sprundets början, se bild. 

Lägg plagget enl mått mellan fuktiga dukar och låt torka.

Design och beskrivning:
Gunnel Möller
SVARTA FÅRET AB
Tel: 031-99 65 90
www.svartafaret.se
Foto: Västkustbild.se


