Nr 16-2012

Sommarängs-tröjan
med Cypress-spets

När Gullpudran, Häggen och Syrenen har blommat över tar sommarblommorna vid.
Tjärblomster, Näva, Smörblomma,
Förgätmigej, Humleblomster, Åkertistel, Blåklocka . . .
Skapa ur minnet din egen sommaräng.

Garn: Lynstrikk och Nm 6/2

Sjöhästens
Ullverkstad
Upptäck den långsamma lyckan
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Nr 16-2012

Sommarängs-tröjan
Stickor: nr 4 och nr 2½
Garn: Lynstrikk och Nm 6/2 från Sjöhästens Ullverkstad
Garnåtgång: Barn 2-3 år 4 hg Lynstrikk och ½ hg Nm 6/2
Bak- och framstycke (stickas lika)
Lägg upp 68 m vit Lynstrikk på stickor nr 4. Alla varv stickas räta.
Sticka 8v. Sticka 2v med en färg. Därefter 10v mellan varje färgrand. Totalt 8 färgränder.
Minska samtidigt 1m, innanför 1m, i var sida var 4:e cm 7 ggr, kvarstår 54 m.
När stycket är 29 cm avmaska för ärmhål i var sida vartannat varv 2, 2, 1 m, kvarstår 44 m.
När stycket mäter 38 cm avmaskas för halsringning de mittersta 4m. Fortsätt minska för
halsen vartannat varv 2, 2, 1 m på varje sida.
När stycket mäter 42 cm avmaska de sista 15m för axel.
Ärm
Lägg upp 31 m på stickor nr 4.
Börja randningen på samma sätt som bak- och framstycke men med endast två färgränder.
Öka samtidigt 1m, innanför 1m, i var sida var 4:e cm 7 ggr, blir 45 m på stickan.
När ärmen mäter 25 cm avmaska för ärmhål i varje sida vartannat varv 2m 6 ggr och 1m 4
ggr. Avmaska därefter de sista 13m.
Sy ihop ena axeln. Plocka med sticka nr 2½ och garn Nm 6/2 upp från avigsidan ca 70 m runt
halsringningen. Sticka 2 varv räta maskor, första varvet från avigsidan.
Cypress-spets
Spetsen stickas i 2-tr Nm 6/2 på stickor nr 2½.
Lägg upp 12 m löst på stickor nr 2½, rätstickning.
V1: Lyft 1m med garnet framför, sticka 2m tills, 1 omtag, 3 rm, 2m tills, 1 omtag, 1 rm, 2m
tills, 1 rm.
V2: 4 rm, 1 omtag, 2m tills, 4 rm, sista m + 1m från halsringningen tills i bakre maskbågen
(lyft den sista maskan över på stickan med halsens alla maskor och sticka de två m tills i den
bakre maskbågen).
Fortsätt att sticka med halsens sticka.
V3: Lyft 1 m med garnet framför, 2m tills, 1 omtag, 1 rm, 2m tills,
1 omtag, 1 rm, 2m tills, 2 rm.
V4: 10 rm.
V5: Lyft 1 m med garnet framför, 2m tills, 1 omtag, 2 rm, 1 omtag,
2m tills, 1 rm, 2 omtag, 2 rm.
V6: 2 rm, 1 rm och 1 am i föregående varvs dubbla omtag, 2 rm, 1omtag, 5 rm, sista m + 1m
från halsen tills i bakre maskbågen.
V7: Lyft 1 m med garnet framför, 2m tills, 1 omtag, 4 rm, 1 omtag,
2m tills, 4 rm.
V8; Maska av 2m, 2 rm, 1 omtag, 8 rm.
Fortsätt med mönstervarven så halsens alla maskor är stickade, sticka 1 varv till och avmaska
därefter alla m.
Montering
Sy ihop spetskragen, sy ihop axeln. Sy i ärmarna, sy sidsömmar, fäst alla trådar.
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