Folkhälsan 100 år:
Majblomman-tröja
Majblomman-tröjan är monteringsfri och stickas nerifrån upp i sluten stickning. Bålen stickas först.
Därefter stickas ärmarna var för sig och förenas sedan med oket, innan man fortsätter sticka mot
halslinningen. Avslutningsvis sys halslinningen in och de korta sömmarna i armhålorna sluts.
Tekniken är samma som i den populära Strömsötröjan.
Storlekar:

XS (S) M (L) XL

Förslag till garn:

Novita Nalle i valfri grundfärg
Tre olika färger av Novita 7 bröder för blommorna

Garnåtgång:

400 (400) 450 (450) 500 g Novita Nalle
+ 3 nystan Novita 7 bröder, olika färger (garnåtgången av varje färg är
liten)

Stickor:

Rundstickor (80 cm) och strumpstickor (eller rundstickor 40 cm) i storlek
4 eller enligt handlag (provsticka en lapp först om du är nybörjare, följ
instruktionerna på garnnystanet).

Designer:

Ann-Catrine Edfelt

Börja med att läsa igenom hela beskrivningen. Tröjan lämpar sig bra både för dig som är nybörjare
och för dig som har stickat en del. I april 2021 har Majblomman-tröjan provstickats endast i storlek
M. De övriga storlekarna är uträknade. Om du stickar en annan storlek än M tar vi gärna emot
respons och utvecklar vid behov mönstret därefter. Responsen kan du skicka till
majblomman@folkhalsan.fi
Oket
Lägg upp 188 (204) 210 (244) 268 m i grundfärgen på rundsticka (80 cm). Sticka resårstickning i 15
varv (1 rät 1 avig). Övergå till slätstickning, öka med 8 (12) 15 (20) 20 m jämt fördelat på första
varvet. Sticka 3 varv slätstickning och gör en mönsterbård (1 mönster 15 m slätstickning, upprepa
varvet ut). Sticka 5 varv slätstickning efter mönsterbården och öka 15 m jämt fördelat över den 6e
varvet. Fortsätt med slätstickning tills arbetet mäter 38 (40) 42 (44) 46 mätt från nedre kanten.
Avmaska de första 6 (7) 8 (9) 10 m på varvet och 6 (7) 8 (9) 10 m på andra sidan av tröjan för ärmhål.
Mellan de avmaskade ärmhålen har du nu 92 (101) 112 (132) 144 maskor. Sticka ärmarna innan du
fortsätter.
Ärm
Lägg upp 46 (48) 50 (52) 54 m i grundfärgen på strumpstickor eller kort rundsticka och sticka resår i
15 varv. Övergå till slätstickning, öka 2 (4) 6 (8) 10 m jämt fördelat över det första varvet. Efter 3 varv
slätstickning påbörjas mönsterbården. Sticka 4 m på varvet med grundfärgen innan du börjar
mönstret (det blir på insidan av ärmen). På vart fjärde varv ökas en maska i början och i slutet av
varvet (på insidan av ärmen). Gör ökningarna 13 (14) 15 (16) 17 gånger, tills du har 74 (80) 86 (92)
100 m totalt. Sticka slätstickning tills ärmen mäter 46 (47) 48 (49) 45 cm, avmaska de 6 (7) 8 (8) 9
första m och 6 (7) 8 (8) 9 sista m på varvet för ärmhålet.

Okets mönsterbård och halslinningen
Sedan är det dags att fästa ärmarna vid oket och sticka okets mönsterbård. Trä in ärmens 74 (80) 86
(92) 100 maskor på rundstickan där du gjorde avmaskningen för ärmen. Gör likadant med andra
ärmen. Sticka slätstickning runt hela varvet (både okets och ärmarnas maskor) i 3 varv. Gör sedan en
mönsterbård.
Nu kan du med fördel prova tröjan för att se hur stram halslinning du vill ha. Sätt maskorna på en
extra lång rundsticka eller ett restgarn när du ska prova den.
Ta ihop var 10 (12) 14 (16) 16:onde maska på vart 5e varv efter mönsterbården. Fortsätt tills du har
cirka 130 (128) 127 (132) 136 m kvar (mer om du vill ha en lös halslinning, mindre om du vill ha en
tight. Prova emellanåt, så måtten blir rätt för dig). Sticka resår 6 cm och maska av löst.
Nu är det dags för det allra sista: Sy ihop tröjan under armarna. Vik ner halskanten och sy fast den
mot inre sidan.

