
 

 



Beskrivning nr: 1899 

 
Vera / Tröja våfffelmönster  

Design Marianne Nyland Andersson 

 
 

MATERIAL: Hjerte Fine (100 Fine Highland Wool). 

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

MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca 100 (106) 114 (120) 126 cm. 

HEL LÄNGD: Ca. 68 (70) 72 (74) 76 cm. 

GARNÅTGÅNG: 

Fg 1: 5 (5) 5 (6) 6 n á 50 g - fg 403 

Fg 2: 5 (5) 5 (5) 6 n á 50 g - fg 434 

STICKOR: Jumperstickor  3,5 och 4 mm, rundstickor  3,5 

och 4 mm (60 cm) till att sticka fram och tillbaka på. 

MASKTÄTHET: 20 m och 36 v i våffelnönster på stickor 3,5 

mm = 10 x 10 cm. 32 m i flätmönster på stickor 4 mm = 

10 cm 

Stämmer inte masktätheten bör det bytas till grövre 

eller tunnare stickor. 

 

 

FÖRKORTNINGAR 

m = maska, r = rät, a = avig, v = varv, tills = tillsammans, 

int = intagning, uppr = upprepa, km = kantmaska. 

 

RANDIG RESÅR  

(udda antal maskor och stickor 3,5 mm) 

Lägg med fg 1 upp och upprepa  *1 v fg  2 och 1 v fg 

1* och det stickas resår 1 r , 1 a. Det stickas på 

rundsticka så maskorna kan flyttas från sida till sida och 

det kan stickas med den färg som står på tur.  

 

FLÄTMÖNSTER: 

(jämnt antal m och på sticka 4 mm) 

Varv 1: (rätsidan) 1 km * Sticka 2-a m på vänster sticka 

rät bakom arb, sticka första maskan på vänster sticka 

rät och låt båda glida av stickan*. Upprepa * - * och 

sluta med 1 km.  

Varv 2: 1 km, 1 a * Sticka 2-a maskan på vänster sticka 

avigt framför arb, sticka första maskan avigt och låt 

båda glida av stickan*. Upprepa * - * och sluta med 1 

a, 1 km.  

Upprepa dessa två varv (2½ ggr = 5 v), därefter 2 varv 

med fg 1 och 3 varv med fg 2, sluta med varv 1 i 

mönstret.   

 

Våffelmönster i två färger: (udda antal m och på stickor 

3,5 m) 

Varv 1 med fg 1: (avigsidan) 1 km, stickas avigt och 

sluta med 1 km.  

Varv 2 med fg 2: 1 km, 1 r * Sticka 1 r i maskan under 

nästa maska och låt dom glida av stickan, 1* Upprepa 

* - * , 1 km.  

Varv med fg 2: 1 km, räta maskor och sluta med 1 km.  

Varv 4 med fg 1: 1 km, 2 r * Sticka 1 r under nästa maska 

och låt dom glida av stickan, 1 r*. Upprepa * - * sluta 

med 1 r, 1 km.  

Upprepa dessa 4 varv. 

 

BAKSTYCKE 

Lägg på rundsticka 3,5 mm och med fg 1 upp 101 (107) 

115 (121) 127 m. Sticka ca 3 cm randig resår ( första 

varvet är avigsidan av arb). Sluta med ett varv med fg 

1 från avigsidan av arb och sticka de sista 2 maskorna 

tillsammans till 1 m = jämnt antal maskor.   

 

 

Byt till stickor 4 mm och sticka 5 varv flätmönster och 

OBS: Öka 1 m i början på sista varvet så det blir udda 

antal maskor. Byt till stickor 3,5 mm och sticka 

våffelmönster som beskrivet ovan, resten av arb.  

Sticka rakt upp och när arb mäeter 65 (67) 69 (71) 73 

cm,Avmaskas för axlar med  4x5 m och 1x 6 m (4x 6 m 

och 1x 5m) 4x 7 m och 1x 4 m (5x 7 m) 4x 8 m och 1x 6 

m i varje sida. De resterande 49 (49) 51 (51) 51 m 

avmaskas på en gång.  

 

FRAMSTYCKE 

Stickas som bakstycket till första avmaskningen för axlar. 

På samma varv avmaskas de mittersta 19 (19) 21 (21) 

21 m  för halsen och därefter med 6,4,3,2 m i varje sida 

av halsen.  

 

ÄRMAR 

Lägg på rundsticka 3,5 mm och med fg 1 upp  45 (45) 

47 (47) 49 m. Sticka randig resår som beskrivet ovan och 

minska 1 m på sista varvet, därefter flätmönster och 

öka 1 m på sista varvet som på bakstycket.  

Fortsätt i våffelmönster och öka 1 m i varje sida på vart 

8-e (8-e) växelvis på vart  6-e och 8-e  (växelvis på vart 

6-e och vart 8-e) växelvis på vart 6-e och vart 8-e varv 

16 (18) 19 (21) 22 ggr.  

När alla uttagningar är stickad finns det = 77 (81) 85 (89) 

93 m. När arb mäter 46 (47) 47 (47) 48 m,eller önskad 

längd, avmaskas i varje sida med 4x 8 m (5x 8 m) 5x 8 m 

(5x 8 m) 5x 8 m. De resterande 13 (1) 5 (9) 13 m 

avmaskas på en gång. Sätt en markör i mittertsa 

maskan för monstering.   

 

MONTERING OCH KRAGE 

Sy axelsömmarna och sy i ärmarna med ett djup på ca  

19 (20) 21 (22) 23 cm ned från axelsömmen. Sy ärm- 

och sidsömmarna. 

Krage: Stickas fram och tillbaka på rundsticka. Plocka 

med fg 1 och på rundsticka 3,5 mm upp runt halsen. 

Börja mitt bak och plocka  25 (25) 26 (26) 26 m upp till 

axelsömmen, i varje sida. På framstycket plockas 56 

(56) 58 (58) 58 m . Dessutom plockas 1 m i början och 

slutet av varvet för sömsmån mitt bak.  Sticka 1 avigt 

varv där det ökas till til 41 (41) 43 (43) 43 mfrån mitt bak 

upp till axelsömmen , i varje sida. Över framstyckets 

maskor ökas det jämt till 88 (88) 92 (92) 92 m = totalt 170 

(170) 178 (178) m. 

Byt till rundsticka 4 mm och sticka ca 8-9 cm rakt upp i 

flätmönster växelvis 2 varv med fg 1 och 2. Maska av 

på ett varv från avigsidan samtidigt som det stickas 

flätmönster. Sy ihop kragen mitt bak och vik in den mot 

avigsidan och sy till med lösa stygn.  

 

 

 

 


