”Street”
Detta är en GRATIS beskrivning!
Storlek:

One size. Men denna kan enkelt göras större eller mindre då tröjan bara är
stickat i räta stycken.
Det finns 3 olika halsringningar att välja i.
Båtringning: Väljer du detta behöver du bara kunna sticka räta och aviga maskor
för att sticka tröjan. Det är det allra enklaste alternativet. Du väljer då hur vid
du vill att halsen skall vara efter eget tycke.
Vid ringning, eller smal ringning.

Övervidd:
Hel längd:
Ärmlängd:

ca 110 cm
ca 67 cm efter användning. Tröjan sträcker sig!
ca 40 cm efter användning. Tröjan sträcker sig!

Stickor:
Stickfasthet:

7 mm. Till ärmar behöver du rundsticka (40 cm) 7 mm.
13 m = 10 cm
+ dragkedja minimum 22 cm. Naturvit nylon.

Detta är en GRATIS beskrivning!
Garn:

Sandnesgarns Skappelgarn SURI
Färg 1: antracit 1088, 250 gram
Färg 2: naturvit 1012, 100 gram
SandnesGarns Mandarin Petit
Färg 3: svart 1099, 200 gram
Färg 4: vit 1002, 100 gram

Sticktips:
Byt aldrig garn mitt på stycket. Räcker inte garnet ett helt varv, klipp av och börja på nytt nysta i
kanten.
Rille: Rille är ett norskt ord som betyder 2 varv rätstickning. När man stickar fram och tillbaks på
stickorna är 2 varv det samma som en rille. När man stickar riller runt på rundsticka är:
1 varv rm, och ett varv am det samma som en rille.
Riller är en enkel beskrivning för att de är lätta att räkna när man stickar.
Uppläggningskanten kan med fördel läggas upp så undertråden i uppläggningskanten blir med
dubbel tråd. Detta ger den nedersta kanten lite extra tyngd.

Detta är en GRATIS beskrivning!
Bakstycket:
Lägg upp 74 m med antracit Suri (färg 1), och svart Mandarin Petit (färg 3) på st 7 mm.
Sticka rätstickning fram och tillbaks med denna färgindelning:
20 riller: Antracit Suri (färg 1), och svart Mandarin Petit (färg 3)
6 riller: Naturvit Suri (färg 2), och vit Mandarin Petit (färg 4)
10 riller: Antracit Suri (färg 1), och svart Mandarin Petit (färg 3)
18 riller: Naturvit Suri (färg 2), och vit Mandarin Petit (färg 4)
8 riller: Antracit Suri (färg 1), och svart Mandarin Petit (färg 3)
Totalt 62 riller (124 varv)
Sticka rakt upp med färgindelning som ovan. När du har stickat 8 riller av partiet med 18 vita riller
maska av de 2 mittersta maskorna och sticka färdigt var sida för sig, här skall dragkedjan sys in.
Önskar du ingen dragkedja stickar du bara rakt upp alla maskor. Maska av löst.

Framstycket:
Sticka lika som bakstycket, men när du har stickat 59 riller (118 varv),
Vid halsringning: maska av de mittersta 20 maskorna lagom hårt.
Smal halsringning: maska av de mittersta 12 m lagom hårt.
Båtringning: Sticka rakt upp tills du har 62 riller! Maska av alla maskor ganska löst!

Fortsättning vid och smal halsringning:
Nu skall varje sida om halsen stickas var för sig, samtidigt skall du maska av 2 m på sidan mot
halsen 2 gånger på vartannat varv.
Totalt skall du ha 62 riller som på bakstycket efter att du har maskat av mot halsen.
Maska av de resterande m på varje sida löst.

Ärmar:
Lägg upp 40 maskor på en liten rundsticka 7 mm (40 cm) med en tråd antracit Suri, och svart
Mandarin Petit och sticka runt. Nu kommer rätstickningen att vara 1 varv rm, 1 varv am hela
arbetet. Ärmarna är enfärgade.
Sticka totalt 35 riller. (70 varv)
Maska av löst.

Montering:
Fäst alla trådar väl, och tvätta alla delarna innan montering. I och med att denna tröjan är blandat
av starka kontrastfärger rekommenderar vi att tvätta den i maskin första gången.
Använd ullprogram och 30°.
Det är viktigt att använda tvättmedel avsedd för finare fibrer: som Y3, Grumme eller Milo.
Vanligt tvättmedel är för starkt för ull. Har du inget, så är det bättre att tvätta utan medel!
När plagget är tvättat skall det läggas plant att torka, och formas till önskat storlek. Se till att fram
och bakstycket formas till samma mått.
När delarna är torra, lägg dina delar på en plan yta.
Sy ihop axelsömmarna. Sy ihop sidosömmarna men lämna några cm innan ärmhålet.
Lägg ärmarna kant i kant med tröjan och sy fast utan att sträcka några delar.
Sy tillslut upp sidosömmen mot ärmhålet.
Grattis till din nya Street tröja, hoppas du kommer få många härliga ögonblick i den!

önskar

