
 

 



Beskrivning nr: 1898 
Paula /Tröja i 2-färgad patent  

Design Marianne Nyland Andersen 

 
 

MATERIAL: Hjerte Fine (100 % Fine Highland Wool). 

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

MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca 100 (106) 112 (118) 124 cm. 

HEL LÄNGD: Ca 62 (64) 66 (68) 70 cm. 

GARNÅTGÅNG: 

Fg A: 5 (5) 5 (6) 6 n fg 500 el. fg 403 

Fg B: 5 (5) 5 (6) 6 n fg 2060 el. fg 434 

Fg C: 1 n till alla stl. Fg 1265 el. fg 2163. 

STICKOR: Rundsticka 3,5 mm (40 och 60 cm) för att 

sticka fram och tillbaka på.  

MASKTÄTHET: 19 m och 56 v i nät och helpatent  = 10 x 

10 cm. Masktätheten är ett genomsnitt av de båda 

mönstren. OBS! Det stickas 2 varv för varje lodrät maska 

som räknas på höjden.  

 

 

INFORMATION 

Randig resår, tvåfärgad nät och patentstickning  stickas 

på rundsticka för att man ska kunna flytta arbetet från 

sida till sida på stickan (se mönsterbeskrivning) för att 

kunna sticka med den rätta färgen. 

 

RANDIG RESÅR  

Varv 1 - fg A: (avigsidan av arb) 1 a * 1 r, 1 a *. Upprepa 

* - *. VÄND ARB. 

Varv 2 - fg B: Sticka som maskorna visar. Flytta arb till 

andra sidan.  

Varv 3 - Fg A: Sticka som maskorna visar. VÄND ARB.  

Upprepa varv 2 och 3 och sluta med 1 varv från 

avigsidan med A. Klipp av fg B.  

 

HELPATENT I TVÅ FÄRGER  

Efter resåren börjas med 1 v i färg A från avigsidan enl 

följande:  

1 km (kant-m), 1 r * omslag, lyft 1 m avigt, 1 r *. Upprepa 

* - * och sluta med 1 km. VÄND ARB 

Varv 1 - fg A/rätsidan: 1 km, omslag, lyft 1 m avigt * 

sticka omslag och den lyfta maskan rätt till, omslag, lyft 

1 m avigt *. Upprepa * - * och sluta med  1 km. Flytta 

arb till andra sidan. 

Varv 2 - fg B/rätsidan: 1 km, sticka omslaget och den 

lyfta maskan avigt tills * Omslag, lyft 1 m  avigt, sticka 

omslaget och den lyfta m avigt tills *. Upprepa * - * och 

sluta med 1 km. VÄND ARB 

Var  3 - fg A/avigsidan: 1 km, omslag, lyft 1 m avigt * 

Sticka omslaget och den lyfta maskan  avigt tills, 

omslag, lyft 1 m avigt *. Upprepa * - * och sluta med 1 

km. Flytta arb till andra sidan.  

Varv 4 - fg B/avigsidan: 1 km, sticka omslaget och den 

lyfta maskan rätt tills. * omslag, lyft 1 m avigt, sticka 

omslaget och den lyfta m rätt tills *. Upprepa * - * och 

sluta med 1 km. VÄND ARB. 

Upprepa dessa 4 varv.  

 

 

NÄTPATENT I TVÅ FÄRGER  

Varv 1 – fg A/rätsidan: 1 km, omslag, lyft 1 m avigt. * 

Sticka omslaget och den lyfta m rätt tills, omslag, lyft 1 

m avigt*. Upprepa * - * och sluta med 1 km. Flytta arb till 

andra sidan. 

Varv 2 - fg B/rätsidan: 1 km, sticka omslaget och den 

lösa maskan avigt tills. * omslag, lyft 1 m avigt, sticka 

omslaget och den lyfta maskan  avigt tills *. Upprepa * - 

* och sluta med 1 km. VÄND ARB 

Varv 3 - fg A/avigsidan: 1 km, lyft 1 m avigt. * Sticka 

omslaget och den lyfta maskan tills rätt, omslag, lyft 1 m 

avigt *. Upprepa * - * och sluta med 1 km. Flytta arb till 

andra sidan.  

Varv 4 - fg B/avigsidan: 1 km, sticka omslaget och den 

lyfta maskan tills avigt* Omslag, lyft 1 m avigt, sticka 

omslaget och den lyfta maskan tills avigt *. Upprepa * - 

* och sluta med 1 km. VÄND ARB.  

Upprepa dessa 4 varv.  

 

BAKSTYCKE 

Lägg med fg A och på rundssticka 3,5 60 cm upp 97 

(103) 109 (115) 121 m. Sticka 5 cm randig resår.  

Sticka nu  8 (10) 10 (10) 12 cm patent, och därefter * 8 

cm nätpatent, 13 (13) 14 (15) 15 cm patent *. Sticka * - * 

2 ggr totalt och sluta med 8 cm nätpatent och med ett 

varv från avigsidan. 

Maska av för axlar och samtidigt stickas för halsen enl 

följande:  

Maska av de första  25 (28) 30 (33) 36 m (som stickas i 

nätpatent). Sätt till fg C och fortsätt i resår över de 

mittersta  45 (45) 47 (47) 47 m - så det stämmer med 

patentmönstret ( rät över rät, avig över avig). Låt 

maskorna med fg C för halsen vila på en nål. Maska av 

de resterande maskorna i nätpatent som första axeln.   

 

FRAMSTYCKE 

Stickas som bakstycket.  

 

ÄRMAR 

Lägg med fg C och rundsticka 3,5 mm upp 45 (45) 47 

(47) 47 m. Sticka 2 v resår 1 a , 1 r (första varvet är 

avigsidan av arb). Fortsätt i randig resår till arb mäter 4 

cm. Därefter stickas patent resten av ärmen. Öka 1 m i 

varje sida på vart 22-e (20-e) 18-e(16-e) 14-e varv 10 

(12) 13 (15) 17 ggr och innanför km. När alla 

uttagningar är klara finns det  65 (69) 73 (77) 81 m, och 

ärmen mäter  49 (49) 50 (50) 51 cm – eller önskad 

längd, avmaskas alla maskor i patent. 

 

MONTERING OCH HALSKANT 

Sy axelsömmarna. Sy i ärmarna med ett djup på ca 18 

(19) 20 (21) 22 cm ned från axelsömmen.  Sy ärm och 

sidsömmarna. 

Halskant: Sticka med fg C och rundsticka 3,5 mm 40 cm  

över bakstyckets maskor, lägg upp en nu m och fortsätt 

över framstyckets maskor  och sluta med att lägga upp 

en ny m. Sticka 10 varv resår. Maska av i resår. Vik in 

kanten mot avigsidan och sy till med lösa  stygn.  


