
”astrid&mias TWiiD”

Vi lägger vikt på enkelhet i vår design för att alla skall kunna 
sticka sig en tröja. 
Vid val av fina garn och färgkombinationer behöver du inte vara en 
proffs stickare för att få ett lyckat resultat! 
astrid&mias TWiiD är en rak och enkel modell att sticka även för 
nybörjare.
Tröjan är stickat på st 5.
SandnesGarn TWEED i fram/bakstycket. 
Ärmar i SandnesGarns Mini Alpakka, alternativt Alpakka Silke eller 
Silk Mohair. 
Våga mixa din egen färgkombo, eller lägg in effektgarn.
Här finns många möjligheter att skapa sin egen unika tröja.
Tröjan är stickat fram och tillbaks på rundstickor. 
Ärmarna är stickat runt på strumpstickor eller fram och tillbaks 
om man önskar det.

Storlek:      S   (M) L

Garnåtgång:     SandnesGarns TWEED 
Bottenfärg 1: 2        (3)        3 nst 
Bottenfärg 2: 1        (2)        3 nst

  SandnesGarns Mini Alpakka 
2        (2)        2 nst

Detta är en gratis beskrivning!

http://webbshop.garntua.se/produkt/tweed/515?categoryId=24
http://webbshop.garntua.se/produkt/mini-alpakka/534?categoryId=24


Stickor:  Rundsticka 5 mm (60 cm) , och ev. strumpstickor 5 mm till ärmar.

Övervidd:  Ca 108  (125)  140  cm 
Måtten är variabla eftersom stickfastheten ligger mellan 13 och 14 m och det 
är töjbart.

Hel längd: 50  (60)  60 cm
Ärmlängd:  ca 52 cm eller önskad längd. 

Detta är en gratis beskrivning!

Sticktips: 

Byt aldrig garn mitt på stycket. Räcker inte garnet ett helt varv, klipp av och börja på nytt nysta i 
kanten. 
Stickar du en randig tröja så är ränderna i våra tröjor 10 cm (22 varv) . Räkna varven, så du får lika 
breda ränder varje gång. Önskar du tröjan 5 (6) 6 cm längre sticka varje rand 24 varv.
Önskar du att göra tröjan vidare? Lägg på 14 m för att få 10 cm extra vidd. 

Fram/bakstycket
Lägg upp 78 (90) 102 med en tråd bottenfärg TWEED.
Sticka 2 rm, 2 am i resår i 21 varv. På varv 22 sticka slätstickning. Byt färg. 
Sticka nu slätstickning i ränder med 22 varv till varje rand. När du är på den 5:e (6:e)  6:e randen i 
tröjan sticka 6 v slätstickning och sedan de resterande 16 varven i resår 2 rm, 2 am. Maska av 
lagom fast. 

Sticka ett stycke till likadant. 

Fäst trådar. Sy ihop så mycket du önskar på axlarna. 
Sy sidorna nedifrån och upp, lämna öppningen till ärmarna lite större än vad du tror att ärmarna 
skall ta. 

Ärmar:
Lägg upp 36 (36) 42 m på rundsticka 5 mm med Mini Alpakka. Sticka fram och tillbaka.
Alternativ: Du kan sticka ärmarna runt på strumpstickor och lägga upp 2 m mindre för din storlek. 

Öka 1 m efter första m på varvet och innan sista m på varvet var 6:e cm tills du har 56  (56) 62 m 
Ärmarna mäter ca 52 cm.  Ärmarna måste maskas av löst! 

Montering:
Fäst alla trådar väl, och sy i ärmarna 
Sy sidosömmarna helt upp till ärmhålet.

Tvätta plagget för att jämna ut sömmar och få ut överskottsfärg. Tvättar du i maskin så använd 
ullprogram och 30°. Använd fintvättmedel som t.ex  flytande Y3 och inget sköljmedel.

När plagget är tvättat skall det läggas plant att torka, och formas till önskat storlek. 

En skön stickhöst önskar

Detta är en gratis beskrivning!


