
”Black Lily”

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! 
Black Lily har olika storlekar och några uttagningar. 
Tröjan är stickat i dubbelt garn på st 6. Välj 7 mm om du stickar 
fast.
1 tråd SandnesGarn LINE och en tråd SandnesGarn Mandarin Petit.
Våga mixa din egen färgkombo, eller lägg in ett effektgarn över 
bröstpartiet. 
Här finns många möjligheter att skapa sin egen unika tröja.
Tröjan är stickat på rundsticka upp till ärmhålet. Ärmarna är 
stickat på strump/rundstickor.

Storlek: S  (M)  L

Garnåtgång:     SandnesGarns Mandarin Petit: 
Bottenfärg 1: 2 (3) 3 nst 
Bröstfärg 1: 1 (1) 1 nst
Ärmparti Svart 1099  3  (3)  3 nst  (till det övre svarta partiet)

  SandnesGarns LINE: 
Bottenfärg 2: 3 (4) 4 nst
Bröstfärg 2: 1  (1)  1 nst
Ärm Antracit 6080: 4  (4)  4 nst

Detta är en gratis beskrivning!

http://www.webbshop.garntua.se/produkt/line/275?categoryId=24
http://webbshop.garntua.se/produkt/line/275?categoryId=24
http://webbshop.garntua.se/produkt/mandarin-petit/41?categoryId=24
http://www.webbshop.garntua.se/produkt/mandarin-petit/41?categoryId=24


Stickor:  Rundsticka 6 eller 7 mm, och strumpstickor + ev. rundsticka (40 cm) 6 eller 7 
mm till ärmar.
Eller den stickan du behöver för att få 14 m moss stickning = 10 cm. 

Övervidd:  91-98  (104-114)  120-129 cm 
Måtten är variabla eftersom stickfastheten ligger mellan 13 och 14 m och det 
är töjbart.

Hel längd: 54  (55)  60 cm
Ärmlängd:  ca 47 cm eller önskad längd. 

Önskar du att göra tröjan vidare är detta inget problem. Lägg på 14 m för att få få 10 cm extra vidd.
Ärmarna kan göras lika som största storleken i beskrivningen.  

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. 
Moss stickning: 
Varv 1: * 1 rm, 1 am * Upprepa * - * ut varvet. 
Varv 2: rm över am och am över rm. 
Upprepa varv 1 och 2. 

Fram/bakstycket

Lägg upp 119 (139) 159 med en tråd bottenfärg LINE och en tråd bottenfärg M.Petit . Sticka moss 
stickning.
Sticka första varvet tillbaks på stickan innan du tar ihop det och stickar runt. Detta för att få den 
finaste kanten på rätsidan.
Sätt en markering i varje sida med en maska mera till framstycket. Det skall ökas 2 maskor i varje 
sida efter 14 och 28 cm = 127 (147) 167 m. 

Sticka med denna indelning: 
Moss stickning med bottenfärg 1 + 2 i 64 (66) 70 varv = ca 29 (30) 32 cm mätt liggande. 
Härifrån stickas slätstickning. Sticka 1 varv slätstickning med samma färgkombination innan du 
byter till bröstfärg 1 + 2. 
Sticka slätstickning i 22 (22) 24 varv = ca 12 (12) 13 cm mätt liggande
Nu skall du sticka det översta svarta partiet som är kännetecknet på Black Lily. 
Sticka 1 v runt hela stycket med de svarta garnena i slätstickning.
Här delas arbetet för ärmhål och fram/bakstycket stickas färdigt för sig. Maska av 2 m i varje sida, 
1 maska på varje sida om markeringarna.

Bakstycket: 
Fortsätt i moss stickning i 32 (32) 36 v = 13,5 (13,5) 15,5 cm mätt liggande. Eller önskad längd.
Maska av lagom löst.

Detta är en gratis beskrivning!



Framstycket:

Sticka lika som bakstycket, men när du har stickat 26 varv av de översta 32 (32) 36 svarta varven 
maska av de mittersta 16 m för halsen för en vid hals. 12 m för en smal halsringning. 
Nu skall varje sida om halsen stickas för sig. 
Maska av 2 m mot halsen på vartannat v 2 ggr. Maska av resterande maskor lagom löst på samma 
höjd som bakstycket.

Ärmar:

Lägg upp 27 (29) 31 m på strumpstickor 7 mm med de svarta garnena.
(Väljer du att sticka ärmarna fram och tillbaks så lägg på en kantmaska att sy i) 
Vänd och sticka moss stickning tillbaks innan du tar ihop arbetet och stickar runt. Fortsätt i moss-
stickning i 8 cm. Öka 2 m mitt under ärm var 5:e cm 7 (6) 7 ggr = 41 (41) 45 m
Sticka tills ärmen mäter 46 cm eller önskad längd. 
(mät på dig själv eller en annan tröja innan du bestämmer dig) 
Ärmarna måste maskas av löst! 

Montering:

Fäst alla trådar väl, och sy sömmarna. 
Tvätta plagget för att jämna ut sömmar och få ut överskottsfärg. Tvättar du för hand så centrifugera 
gärna plagget på 1200 varv efteråt. Tvättar du i maskin så använd ull/fintvätt program och 40°.

När plagget är tvättat skall det läggas plant att torka, och formas till önskat storlek. 
Grattis till din nya Black Lily tröja!

önskar 

Detta är en gratis beskrivning!


