Mönster 4707

Blokkerbuketten

Storlek:

S/M

(M/L)

Övervidd:
Längd:

125
56

(135) cm
(58) cm

Garn:

BLOOM ( 48% rayon, 44% ull, 8% acryl, 100gr = 140 m) och
DOLCE ( 60% kid mohair, 35% acryl, 5 % polyestermetall, 50 gr = 150
m) från Cewec

Garnåtgång:
BLOOM fg 325
DOLCE fg 702

6
6

Stickor:

Rundstickor ( 40 och 60 cm) nr. 8 och 10 mm

Stickfasthet:

Ca: 10 m slätst med en av varje tråd tills = 10 cm på stickor
nr. 10
Stämmer det inte så byt till grövre eller tunnare stickor.

Förkortningar:

m = maska, v = varv, r = rät, av = avig, tills = tillsammans
vr = vridet, arb = arbete.

Notera:

Det stickas med dubbel tråd – en tråd av varje – tillsammans
Tröjan stickas uppifrån och ner i ett stycke.

Resår mönster:

V 1: 1 r, 1 av ( under tiden tröjan blir större så ökas antalet av-m)
V 2: 1 vr r, 1 av ( under tiden tröjan blir större så ökas antalet av-m)

(7) nystan
(7) nystan

Halskant:
Lägg upp 52 (58) m med den korta rundst nr. 8. Markera varvets början och sticka 10 varv runt i
resår som beskrivits ovanför.
1:a ökningen: Byt till rundst 10 och öka således: 1 r, 1 av, 1 r vr upp*, upprepa *-* varvet ut
( = 78 (87) m ). De nya m stickas av. Men fortsätt i resår med vr r på alla varv.
Sticka 6 (7) varv i resår med nya m i av
2:a ökningen: Öka således:* 1 r eller vr r som mönstret visar, 1 r vr upp, 2 av *, upprepa

*-*

varvet ut (= 104 (116) m ).
Sticka 7 (8) varv med nya m i av.
Öka således: * 1 r eller 1 vr r som mönstret visar, 3 av, 1 vr r upp*,upprepa *-*
varvt ut ( 130 (145) m ).
Sticka 6 (6) varv i resår med nya m i av.
3:dje ökningen:

Öka således: * 1 r eller vr r som mönstret visat, 1 vr r upp, 4 av*, upprepa *-*
varvet ut ( = 156 (174) m).
Sticka 5 (5) varv utan ökningar.
4:de ökningen:

5:e ökningen: Öka således.1 r eller 1 vr r, som mönstret visar, 5 av, 1 av vr upp*, upprepa *-*

varvet ut (= 182 (203) m).
Sticka 2 (4) varv i resår med nya m i av.
Dela till kropp och ärmar:

Sticka 29 (29) m i resår, sätt de nästa 34 (41) m på en tråd till ärm, lägg upp 6 nya m under ärmen,
sticka 57 (60) m mönster, sätt den nästa 34 (41) m på en tråd till ärm, lägg upp 6 nya m under
ärmen, sticka de sista 28 (32) m i mönster. Sticka rakt ner på kroppens 126 (133) m.
Sticka rakt till arb mäter ca. 48 (50) cm. Byt till rundst nr. 8 och sticka resår (1 r, eller 1 vr r som
mönstret visar, 1 av). På första varvet minskas 1 m i varje av-panel, så r – linjen passar med r i
resåren. Sticka totalt 10 varv och avmaska i resår.
Ärmar:

Flytta över ärm-m till den korta rundst nr. 10. Placera garnet mitt i de nyupplagda m, plocka upp 3
m, sticka 38 (41) m i resårmönster, plocka upp 3 m (= 44 (47) m) markera varvets början.
Obs: att det inte är 6 av m under ärmen. Sticka därför mönstret så det passar i r-linjerna.
Sticka rakt till arb mäter 39 (40) cm från ärmhål ( eller önskad längd minus resårkant).
Byt till rundst nr. 8 och sticka 10 varv resår som på kroppen. Avmaska i resår.
Montering:

Fäst alla trådar.
Tvätt: Se banderollens anvisning. Lägg tröjan plant mellan 2 handdukar och låt tork.
Lycka till med din Blokkeblus
Design Cewec

