
 

 



Beskrivning nr: 1896                                                                              
 

Dinnie / Tröja med hålmönster 

Design Britt B. Orholm 

 
 

MATERIAL: Natur ull (100% ull) el. Borstad Ull (57% 

ull, 25% Alpaca, 18% nylon). 

STORLEK: S/M (L) XL. 

MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca. 100 (108) 116 cm. 

HEL LÄNGD: Ca. 58 (60) 62cm. 

ÄRMLÄNGD: Ca. 46 (48) 48 cm. 

GARNÅTGÅNG: 7 (8) 9 n fg 400 el. 523. 

STICKOR: Rundsticka 6 och 9 mm. 

MASKTÄTHET: 12 m = 10 cm. 

Stämmer inte masktätheten bör det bytas till 

grövre eller tunnare stickor.  

 

 

OBS 

Borstad Ull är mycket elastisk därför kan det vara 

nödvändigt att byta till grövre stickor. 

Tröjan stickas runt på rundsticka.  

Mönster stickas endast på framstycket och 

ärmarna.  

 

MÖNSTER 

Dubbel mosstickning. 

Varv 1 – 2: 2 r, 2 a. 

Varv 3 – 4: 2 a, 2 r. 

Upprepa dessa 4 varv.  

 

Havskumsmönster stickas mitt på framstycket (36 

m) och ärmar (18 m):  

Varv 1 – 6: räta m 

Varv 7: *2 r tills 3 ggr, omslag 1 r  6 ggr, 2 r tills 3 ggr 

* Upprepa * - * på 36 m på framstycket och på 18 

m på ärmarna.  

Varv 8: aviga m 

Upprepa dessa 8 varv.  

 

BÅLEN 

De 36 mittersta maskorna stickas i 

Havskumsmönster, se ovan, övriga maskor stickas i 

dubbel mosstickning.  

Slå upp 120 (132) (140) m på sticka 6 och sticka 7 

cm resår 2 r, 2 a. Byt till stickor 9 mm och sticka 

runt efter följande indelning: sätt en markör (str L 

och XL: 1 uttagning) sticka 12 (15) 17 m dubbel 

mosstickning, 1 utt, 34 m slätstickning , 1 utt, 12 

(15) 17 m dubbel mosstickning, (str L och XL: 1 utt,) 

sätt en markör, sticka  62 (68) 72 m dubbel 

mosstickning.  

Sticka efter denna indelning ( utan utt) till arb 

mäter 38 (40) 42 cm. Maska av 6 m i varje sida för 

ärmhål. Låt arb vila.  

 

ÄRMAR 

De 18 mittersta maskorna stickas i 

Havskumsmönster, se ovan, de övriga stickas i 

dubbel mosstickning.  

Lägg upp 28 (28) 30 m på sticka 6 mm och sticka 

resår som på bålen. Byt till sticka 9 mm och sticka  

6 (6) 7 m dubbel mosstickning, 1 utt, 16 r, 1 utt, 6 

(6) (7) m dubbel mosstickning.  

Fortsätt sticka efter denna indelning med dubbel 

mosstickning i sidorna och 18 m Havskumsmönster 

på mitten. Öka 1 m i varje sida på vart  8 (8) 8 

varv  = 44 (44) 48 m. När ärmen mäter ca 44 (46) 

47 cm avmaskas 6 m för ärmhål mitt under ärmen 

= maska av 3 m, sticka till det återstår 3 m, och 

maska av dessa. Låt arb vila och sticka en ärm till.  

 

OK 

Sätt in ärmarna på bålen på följande sätt: Börja 

vid vänster avmaskning för ärmhål på bålen. Sätt 

en markör, sticka ena ärmens maskor, sätt en 

markör, sticka framstyckets maskor, sätt en 

markör, sticka andra ärmens maskor, sätt en 

markör, sticka bakstyckets maskor  = 186 (210) 222 

m. 

Fortsätt i mönster på alla delar och sticka 

intagningar för raglan på varje sida om 

markörerna: *1 r, 2 r tills, sticka till 3 m före nästa 

markör, 2 m vridet tills, 1 r *. Upprepa * - * varvet 

runt =  8 intagningar på varvet. Upprepa dessa 

intagningar på  vartannt v totalt 16 (18) 19 ggr. 

NOTERA!  Efter några intagningar för raglan finns 

det inte fler maskor kvar av dubbel mosstickning 

och intagningarna kommer in på 

Havskumsmönstret. Se noga till att inte 

maskantalet ändras. Gäller i första hand varv 7 i 

mönstret. Räkna ut mönstret från mitten så är det 

lättare.  

 

HALSKANT 

När raglanintagningarna är klara byts till sticka 6 

mm. Sticka resår 2 r, 2 a och på stl S/M och XL 

minskas 2 m på första varvet ( maskantalet ska 

vara delbart med 4). När halskanten mäter 3 cm 

avmaskas alla maskor löst.  

 

MONTERING 

Sy ihop det lilla hålet under varje ärm. Fäst 

trådarna. 
 

 

 

 

 

 

 


