Nr 39-2015

Långtröjan

- bred halvpatent och 1-trådigt ger mjukhet

Garn: Nm 6/1

Sjöhästens
Ullverkstad
Upptäck den långsamma lyckan

Garnet kan inte bli bättre än den sämsta ullen
Efter ett antal misstag har jag lärt mig hur viktigt det är att
vara noggrann vid sorteringen av ullen, som att sortera bort
grova lårullen och smutsiga magullen. Och att fåren klipps i
rätt ordning, lammen först och sen tackorna med den grövre
ullen - och vita får före de svarta.
Leicester-rasen framavlades i England på 1700-talet och
rasen infördes till Sverige redan på 1750-talet av Jonas
Alströmer. Den har en underbar lång vit silkig gobelängull
som också får fin lyster vid färgning.
Ull kan absorbera upp till 30% av sin egen vikt utan att
kännas fuktig. Luften i ullfibern ger en isolerande effekt
mot både kyla och värme och värmer även när den är
fuktig.
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Nr 39-2015

Långtröjan
Storlek: S/M
Stickor: nr 4
Stickfasthet: 10 cm mönsterstickning = ca 23 m
Garn: entrådigt Nm 6/1 från Sjöhästens Ullverkstad
Garnåtgång:2 -2½ hg beroende på längd. 2 hg om längd upp till armhålan är 45 cm.
Bred halvpatent
Varv 1: rm
Varv 2: 1 rm * 3 am, 1 rm i föregående varvs rm, upprepa från *, avsluta med 1 rm.
Backstycke
Lägg upp med dubbelt garn 125 m på stickor nr 4, fortsätt sticka med enkelt garn rm
i 6 varv. Fortsätt därefter med bred halvpatent.
Vid 45-50 cm avmaskas för armhåla, 6 m i var sida. Lägg därefter upp en ny
kantmaska i var sida som stickas rät på alla v.
Vid 13 cm från armhålan avmaska för nacke de mittersta 19 m. Var axel stickas för
sig, avmaska ytterligare vartannat v vid nacken 4, 3, 3, 3, 2, 1 m.
Vid 17 cm från armhålan avmaska alla m. Andra axeln stickas lika.
Framstycke
Stickas lika som bakstycket.
Vid 7 cm från armhålan avmaska för hals de mittersta 19 m. Var axel stickas för sig,
avmaska ytterligare vartannat v vid halsen 4, 3, 3, 3, 2, 1 m.
Vid 17 cm från armhålan avmaska alla m. Andra axeln stickas lika.
Ärm
Sy ihop en axel. Ärmen stickas uppifrån axel och ner.
Plocka upp ca 76 m utmed kanten från ärmhåla till ärmhåla. Lägg upp ytterligare 6 m
i var sida för ärmhålet. Sticka bred halvpatent.
Minska 1m i var sida innanför kantmaskan var 3:e cm tills ca 62 m kvarstår.
När ärmen är 47 cm stickas rm i 6 varv. Avmaska med dubbelt garn från avigsida.
Halskant
Plocka upp ca 108 m runt halskanten och sticka rm i 6 varv. Avmaska med dubbelt
garn från avigsidan.
Sy ihop den andra axeln. Plocka upp m och sticka den andra ärmen lika som första.
Sy ihop ärmar och sidor.
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