
Fint mönstrad tröja som 
passar lika bra till pojkar 
som till flickor.BEIGE TRÖJA

Storlekar: 2-4 (6) 8 (10) 
12 år
Övervidd: 62 (68) 74 (78) 
82 cm
Hel längd: 36 (40) 45 (50) 
54 cm
Ärmlängd: 30 (34) 38 (42) 
45 cm
Garnåtgång: 6 (7) 8 (8) 9 
nystan av nr 602 (naturvit).
Garnalternativ: Alpaca Fine 
(85% Superfine Alpaca, 15% 
Highland wool), 50 g =166 
m, Baby ull (100 % merino 
ull, superwash), 50 g = 
175 m, Bambino (50% 
bomull, 50% bambu), 50 g = 
176 m.
Stickor och tillbehör: 
Rund- och strumpstickor nr 
2 ½ och 3.
Stickfasthet: 28 m slätstick-
ning på st nr 3 mäter ca 
10 cm. 40 m
mönster X på st nr 3 mäter 
ca 10 cm. Det är viktigt att 
stickfastheten hålls för ett 
lyckat resultat.

Mönster X:
Varv 1: 1 avig *Lyft 1 m 
vridet av stickan med garnet 
på baksidan av arb, sticka 
2 m rätt, dra den lyfta m 
över de 2 räta m och 2 m 
avigt*. Upprepa från *–* 
och sluta med 1 m avig.
Varv 2: 1 avig *1 rätt, 

1 omslag, 1 rätt och 2 avigt*. 
Upprepa från *–* och sluta 
med 1 m avigt.
Varv 3: 1 avig *3 m rätt, 2 m 
avigt*. Upprepa från *–* och 
sluta med 1 m avigt.
Varv 4: Stickas som varv 3.
Upprepa dessa 4 varv.

SITTUNDERLÄGG
Garn: Curly (79% Ull 
Superwash, 13% Mohair, 
10% Akryl), ca 100 g = 
195 m, Järbo Garn.    
Masktäthet A: Ca 12 m, 6 v 
st på virknål 5 mm = 
10x10 cm
Masktäthet B: Ca 11 m, 5,5 
v st på virknål 6 mm = 
10x10 cm
Mått:  Ca 38 cm (A), ca 
40 cm (B)
Garnåtgång A: Ca 100 g  av 
färg nr 13501 (vit), 
13502 (beige), 13504 (grå), 
13505 (mörkgrå)
Garnåtgång B: Ca 200 g av 
färg nr 13503 (mörkbeige)
Virknål: 5 mm (A), 6 mm (B)
Tillbehör: Ca 30 cm restgarn 
i avvikande färg för marke-
ring av varv
Förkortningar: arb=arbete, 
fm=fast maska, hst=halv 
stolpe, lm=luftmaska, 
sm=smygmaska, st=stolpe, 
v=varv

= Rätt från rätan, avigt från avigan

 = Avigt från rätan, rätt från avigan 

 = Öka här 

= Sätt 3 m på en hjälpsticka framför arb. Sticka 3 m rätt,  
 därefter m från hjälpstickan rätt 

= Sätt 3 m på en hjälpsticka bakom arb. Sticka 3 m rätt,  
 därefter m från hjälpstickan rätt 

= 2 m rätt tills

 = lyft 1 m, sticka 1 m rätt och dra den lyfta m över

= 1 knuta (sticka 1 m rätt framför, 1 m rätt bakom, 1m rätt framför)
 Sticka 3 m avigt tilbaka, vänd. Sticka 3 m rätt, vänd.
 Sticka 3 m avigt.
 Lyft den första m. Sticka 2 m rätt tills och dra den lyfta m över = 1m
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