
Rätstickad & Lättstickat Oversizetröja

Hela tröjan stickas i dubbel tråd. 
En tråd Mia SURI tillsammans med en tråd valfri tunn kvalitet på stickor 7 mm. 
Experimentera gärna med glittergarn eller multifärgat garn. 
Vill du ha den enfärgat kan du välja en tråd i samma färg. T.ex SandnesGarn Mini Alpakka.

Garn: Mia SURI 74% suri alpacka, 22 % merinoull, 4 % nylon. 50 gr = 130 m
+ 1 tråd fingering garn (tjocklek 50 gram ca 180 – 200 m) 

Garnåtgång: 7 nystan Mia SURI  (totalt 900 meter garn)
och t.ex 6 nystan SandnesGarn Mini Alpakka. (totalt 900 meter)
(eller 5 nystan Langyarns Mille Colori Baby)

Stickor: Rundstickor 7 mm

Stickfasthet: 13 m rätstickning med en tråd av varje kvalitet på st 7 = 10 cm
Stickar du fastare så går det bra eftersom tröjan töjer sig mycket. Stickar du 
lösare måste du byta till stickor 6 mm. 

Mått innan tvätt: Bröstvidd 124 cm, hel längd bak: ca 65 cm
Mått efter tvätt: Bröstvidd 114 cm, hel längd bak: ca 82 cm 

Från ärm till ärm = ca 145-150 cm.
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Bakstycket: Lägg upp 76 m på st no 7 med en tråd av varje kvalitet.
Sticka 3 rm, *2 am, 2 rm*. Upprepa från * till  * avsluta med 2 am, och 3 rm. 
(detta är rätsidan)
Sticka denna resår till 8 cm.
Sedan stickas rätstickning tills du har 61 riller (122 varv rätstickning). 
Då mäter tröjan ca 65 cm liggande. Maska av löst. 

Framstycke: Sticka resår som bakstycket , men bara 4 cm.
Fortsätt med rätstickning som bakstycket. När du har stickat 58 riller (116 
varv rätstickning), maska av de 20 mittersta maskorna. 
Fortsätt sticka varje sida om halsen för sig. 
Minska 2 m på varje sida mot halsen, vartannat varv, 2 gånger. 
Maska av de resterande 24 m på varje sida löst.  

Ärm: Stickas fram och tillbaks: 
Lägg upp 38 m. Sticka 4 cm resår: 2 rm *2 am, 2 rm*, upprepa *-* avsluta 
med 2 am, 2 rm.
Minska 2 maskor på 1:a varvet rätstickning så du har 36 maskor.
Sticka sedan 15 riller (30 varv rätstickning). 
Öka sedan en maska i varje sida vart 9:e varv tills du har 48 maskor.
Sticka totalt 40 riller (80 varv rätstickning). Maska av löst! 

Tvätta och forma bitarna till rätt storlek innan du syr ihop dom. 
Detta för att rätstickade plagg töjer sig, då blir det snyggast om den är ”färdig 
sträckt” innan du monterar. 

När ull är vått kan du forma det till önskad storlek
Plagget kan tvättas på ullprogram i maskin, 30°. Om du önskar så kan du ha i lite flytande Y3. 
Använd aldrig vanligt tvättmedel på stickade plagg, detta ”äter” ullen, och kan göra små hål.
Handtvättar du så vrid inte plagget, ”kläm” ut vattnet, vid handtvätt kan jag rekommendera att  
centrifugera plagget i maskin efteråt. 

Montering: Sy ihop axelsömmarna. 
Lägg fram och bakstycket plant på en stor yta med rätsidan upp. 
Strama inte tråden när du syr.
Sy ärmsömmar, strama inte åt tråden när du syr. 
Sy sidosömmarna på tröjan. Lägg dom mot varandra, resåren är längre 
bak, börja sy i första ”rilla”, se till att rillorna ligger sida om sida från fram 
och bakstycket när du syr. 
Sy tills du har lite mera än ärmhålsstorlek kvar. 
Låt tråden hänga och sy i ärmarna:
Lägg den ena ärmen mot fram och bakstycket, ha god plats (ett stort bord 
eller golvet) så tröjan kan ligga plant.
Börja på toppen av axeln och sy en bit ned på ena sidan. 
Vänd arbetet och börja på toppen och sy en bit ned på andra sidan. 
Vänd arbetet igen och fortsätt sy. Gör på detta sättet för att få det så likt och 
jämnt som möjligt både fram och bak på ärmen. 
Sy tillslut sidosömmarna upp til ärmarna, så du får ett snyggt avslut.
Sy från rätsidan på arbetet.

garntua.se     Instagram:garntua    Facebook.com/garntua     #garntua     #miassuri



Om du önskar en resårstickad halskant:

Efter att alla sömmar är sydda: 
Plocka upp med en tråd av varje kvalitet runt halsen jämnt fördelat. 
På raka ställen plocka upp 1 maska i varje maska. 
Där halsringningen svänger hoppar man över ca vart 4:e v när man plockar 
upp maskor. 
En halsringning kan det hända man får göra flera gånger innan man blir nöjd. 
Maskantalet skall vara delbart med 4, och det skall stickas resår 2 rm, och 2 
am i ca 6 cm. 
Maska av lagom hårt. Med avmaskningskanten kan du själv styra lite hur du 
önskar att ha din ringning efter hur hårt du väljer att avsluta. 

Grattis till din nya sköna tröja! Hoppas du får många fina stunder i den! 
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