
 

 



Beskrivning nr: 1897  (1/2) 

 
Olga / Tröja med mönsterstickning 

Design Marianne Nyland Andersen 
 
 

MATERIAL: Hjerte Fine, 100 % Fine 

Highland Ull 

STORLEK: S (M) L (XL) XXL. 

MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca 102 (108) 114 

(120) 126 cm. 

HEL LÄNGD: Ca. 67 (69) 71 (73) 75 cm. 

GARNÅTGÅNG: 

Färg A:  4 (5) 5 (5) 5 n fg 403 

Färg B:   3 (3) 3 (3) 4 n fg 434 

STICKOR: Jumperstickor  3,5 mm,  

Rundsticka 3,5 mm(40 cm) till halskant. 

MASKTÄTHET: 26 m och 56 varv 

vävstickning på stickor 3,5 mm = 10 x 10 

cm.  

Måttet på längden på tröjan är angivet i 

varv så det är viktigt att denna täthet 

stämmer.  

Stämmer inte masktätheten bör det bytas 

till grövre eller tunnare stickor.  

 

 

BAKSTYCKE 

Lägg på stickor 3,5 mm och med fg A 

upp 131 (139) 147 (155) 163 m. Sticka 6 

cm resår 1 r, a ( första varvet är avigsidan 

av arb). Sluta med ett varv från rätsidan 

och det ökas 1 m genom att sticka 2 m i 

den mittersta m. Sätt en markör mellan 

dessa 2 maskor. 

Fortsätt i mönster efter diagram. Första 

varvet är från avigsidan och det läses 

från vänster till höger. Skiftet mellan 

mönster 1 och 2 sker efter 63 (63) 75 (75) 

87) v mönster 1. Därefter stickas  * 32 v  

mönster  2 och 60 (60) 64 (64) 68 v 

mönster 1*. Upprepa * - * 2 ggr  totalt och 

sluta med 32 v mönster 2.  

Halsen: När alla varv är stickade 

avmaskas  44 (48) 51 (55) 59 m i varje sida 

för axlar. De resterande 44 (44) 46 (46) 46 

m sätts på en nål eller tråd.  

 

 

 

FRAMSTYCKE 

FRAMSTYCKE 

 

Stickas som bakstycket till det är stickat  

18 (18) 22 (22) 26 v av mönster 1 sista 

gången det stickas. Nu stickas för halsen:   

Sätt de mittersta  12 (12) 14 (14) 14 m på 

en nål eller tråd och varje sida stickas klar 

för sig. Maska av mot halsen med  5, 3, 2, 

2, 2, 1, 1 m på vart 4-e varv. Maska av de 

resterande maskorna för axel när alla 

varv på mönster 1 är stickade.  

 

ÄRMAR 

 

Lägg på stickor 3,5 mm och med fg A 

upp 57 (57) 59 (59) 59 m. Sticka 3 cm resår 

som på bakstycket och sluta med ett 

varv från rätsidan.  

Sticka mönster 3 efter diagrammet på 

hela ärmen.  

Öka 1 m i varje sida  på vart14-e (12-e) 

10-e (10-e) 8-e v, 17 (20) 22 (25) 28 ggr i 

varje sida och innanför kantmaskan. När 

alla uttagningar är stickade = 91 (97) 103 

(107) 115 m, och hela ärmen mäter ca 48 

(49) 49 (50) 50 cm – eller önskad längd, 

avmaskas alla maskor på en gång.  

Sticka en ärm till på samma sätt.  

 

MONTERING OCH HALSKANT 

Sy samman axelsömmarna. Sy i ärmarna 

med ett djup på ca 18 (19) 20 (21) 22 cm 

ned från axelsömmen. Sy ärm- och 

sidsömmarna.  

Halskant: Plocka med rundsticka 3,5 mm 

och med fg A upp maskorna från nålen 

på bakstycket, 26 m i varje böj på 

framstycket samt maskorna från nålen på 

framstycket. Sticka 3 cm resår 1 r, 1 a och  

De två mittersta maskorna på fram- och 

bakstycket stickas ihop till 1 m. Avmaskas 

jämt i resår. 

 

 

 

 

 



 

 Mönster 1 och 2   Rygg och Framstycke 

Fg A  Slätstickning 

Fg A  1 maska lyftes av, garnet bakom m 

Fg A  Räta m på avigsidan 

Fg A  1 m lyftes av, garnet framför m 

Fg B  Slätstickning 

Fg B  1 m lyftes av, garnet bakom m 

Fg B  Räta m på avigsidan 

Fg B  1 m lyftes av, garnet framför m 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mönster 3  Ärmar 

Garnet vrides vid färgskifte 

                             Upprepa över          Upprepa över       

                  Sid-       arb vä sida               arb hö sida      Sid- 

                 söm                                                                   söm 

                         mitt 

                 fram och bak 
                   

                             Upprepa över          Upprepa över       

                  Sid-       arb vä sida               arb hö sida      Sid- 

                 söm                                                                   söm 

                         mitt 

                 fram och bak 

 

Uppr mönster 2 

 

 

Uppr mönster 1 

 

 

Stickas 1 gång  

efter ribb 

 

 

Börja  

v 1 här 

                          Upprepa 

  Ärmsöm                                 Ärmsöm            

Uppr 

 

 

Uppr 
Varv 1 

efter ribb 

Börja  

v 1 här 

 

Sticka 1 gång  

efter resår 

Upprepa mönster 2 
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OBS! Det stickas med 1 nystan av 

både fg A och B på varje sida om 

mitten. Sno garnet vid färgskifte 
 


