Lotus

- en vacker kortärmad tröja

Design: Hanne Rimmen
En kortärmad tröja med en karakteristisk nordisk bård på oket. Den vackra blomsterbården
är inspirerad av lotusblommor som symboliserar renhet i sinne och själ.
1:a svenska utgåvan - januari 2021 © Filcolana A/S
Svensk översättning: Maria Gustafsson
Material
Bottenfärg: 250 (250) 300 (350) g Pernilla från Filcolana i färg 819 (Raindrop melange)
Mönsterfärg: 50 g (samtliga storlekar) Pernilla från
Filcolana i färg 101 (Natural White)
Rundsticka 3 mm, 40 cm
Rundsticka 3 mm och 3,5 mm, 80/100 cm
Strumpstickor 3 mm och 3,5 mm
Stickmarkörer eller tråd i kontrastfärg
Storlekar
S (M) L (XL)
Mått
Passar till övervidd: 80-86 (86-94) 94-102 (102-110)
cm
Övervidd: 88 (96) 104 (112) cm
Ärmlängd: 6 (8) 10 (10) cm
Hel längd: 52 (56) 60 (63) cm
Längd till ärmhålet: 28 (30) 32 (34) cm
Stickfasthet
24 maskor och 34 varv i slätstickning på sticka 3,5
mm = 10 x 10 cm
Speciella förkortningar
Ökn (ökning): Lyft upp tråden mellan 2 maskor på
stickan, sticka den rät i bakre maskbågen.
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Speciella tekniker
Förkortade varv med German Short Rows (GSR):
Sticka fram till där vändningen skall göras, vänd. Lyft
en maska med garnet framför arbetet (mot dej), för
garnet över högerstickan och bakåt (från dej), dra
åt = ”vändmaska”. Du har nu två maskbågar eller en ”dubbelmaska” på stickan, denna räknas som
en maska. Sticka vidare, nästa gång du kommer till
”dubbelmaskan” stickas de båda bågarna tillsammans
som om de vore en maska (rätt på de räta varven och
avigt på de aviga varven).
Arbetsgång
Tröjan stickas uppifrån och ner med förkortade varv i
nacken. Oket stickas enligt diagrammet, sedan delas
maskorna till kropp och ärmar. Ärmarnas maskor
får vila medan kroppen stickas till önskad längd och
maskas av. Sist stickas ärmarna som avslutas med en
vriden resår.
Läs detta innan du börjar
Modellen har, för en bättre passform, förkortade varv
i nacken. Tröjan kan lätt förlängas till önskad längd
och avslutas med en resårkant.
Ok
Lägg med bottenfärgen och rundsticka 3 mm upp 130
(130) 140 (140) maskor till halskanten. sammanfoga
för att sticka runt och sätt en markör som visar varvets början (mitt bak).
Sticka 1 rätt varv och sedan 10 (10) 12 (12) varv vriden resår:*1 vriden rät, 1 avig*, upprepa *-* varvet
ut.
Byt till sticka 3,5 mm.
Sticka förkortade varv så att tröjan blir högre bak:
Varv 1 (rätsidan): Sticka 8 räta, vänd (se speciella
tekniker ovan).
Varv 2 (avigsidan): Sticka 16 aviga, vänd.
Varv 3: Sticka räta maskor till 10 maskor efter förra
vändningen från rätsidan, vänd.
Varv 4: Sticka aviga maskor till 10 maskor efter förra
vändningen från avigsidan, vänd.
Upprepa varv 3 och 4 ytterligare 2 (3) 3 (3) ggr.
Sista förkortade varvet: Sticka räta maskor till markören för varvets början.
Öka 0 (10) 10 (20) maskor jämnt fördelat över varvet
= 130 (140) 150 (160) maskor.
Sticka mönster enligt diagrammets samtliga varv. ta
av garnet.
Det skall nu vara 312 (336) 360 (384) maskor.

Sida 2
Diagram
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Bottenfärg

Sticka slätstickning runt till oket mäter 24 (26) 28
(29) cm, mät mitt bak.

Mönsterfärg

På nästa varv delas för kropp och ärmar: sticka 47
(51) 55 (60) räta (halva bakstycket), sätt de följande
62 (66) 70 (72) maskorna på en maskhållare (ärm),

Ingen maska, hoppa över denna ruta
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Sida 3

lägg upp 12 (12) 12 (14) nya maskor, sticka 94 (102)
110 (120) räta (framstycke), sätt de följande 62 (66)
70 (72) maskorna på en maskhållare (ärm), lägg upp
12 (12) 12 (14) nya maskor, sticka 47 (51) 55 (60)
räta (halva bakstycket).
Kropp
Kroppen har nu 212 (228) 244 (268) maskor. Sticka
slätstickning runt, tag bort markören mitt bak och
sätt ut 2 nya markörer mitt i de upplagda maskorna
under vardera ärmen. Varvet börjar nu vid markören
under vänster ärm.
Sticka till arbetet mäter c:a 24 (26) 28 (29) cm, eller
önskad längd före resåren.
Byt till rundsticka 3 mm och sticka 14 (14) 14 (16)
varv vriden resår (1 vriden rät, 1 avig).
Avmaska i resår.
Ärmar (båda stickas lika)
Sätt ärmens 62 (66) 70 (72) maskor på strumpstickor
3,5 mm (eller använd en lång rundsticka om du
stickar mha magic loop). Plocka upp 12 (12) 12 (14)
maskor i maskorna som lades upp i botten av ärmhålet. Det skall nu vara totalt 74 (78) 82 (86) maskor.
Sätt en markör som visar varvets början mitt i de 12
(12) 12 (14) maskorna under ärmen..
Sticka 8 (12) 14 (16) varv slätstickning.
Avsluta med 10 (10) 10 (12) varv vriden resår (1
vriden rät, 1 avig).
Avmaska i resår.
OBS: Önskar du förändra ärmlängden bör detta göras
innan du stickar resåren.
Montering
Fäst alla trådändor. Tvätta plagget enligt anvisningarna på banderollen och låt plantorka utlagd på en
frottéhandduk.
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