
 



Beskrivning nr: 1901 (1/2) 
  

Fie/ Tröja med vriden resår 
Design Sanne Fjelland 

 
Passform: Något rymlig modell. 

MATERIAL: Hjerte Fine (100% ull ) och SILK KID 

MOHAIR 

STORLEK: S (M) L (XL) 

MODELLENS BRÖSTVIDD: 96 (102) 109 (116) cm 

HEL LÄNGD: ca. 63 (64) 65 (66) cm  

GARNÅTGÅNG:  

Hjerte Fine: 7 (7) 8 (9) n à 40 g  fg 1355 el 2750 

SILK KID MOHAIR: 5 (6) 6 ( 7) 25 g fg 1088 el 

1022 

STICKOR: Jumperstickor 4 och 4½ mm, 

rundstickor 4mm (40+80 cm), rundstickor 4½ 

mm (40+60+80 cm). 

MASKTÄTHET: 18 m och 24-25 v 

mönsterstickning enl. diagram = 10 x 10 cm.  

OBS: Om inte masktätheten stämmer bör det 

bytas till grövre eller finare stickor. 

 

Förklaringar: 

Slätstickning = rät på rätsidan, och avig på 

avigsiden. 

Enk int = lyft 1 rät, 1 r, drag den lyfta maskan 

över den stickade. 

Uttagning = lyft upp länken mellan maskorna 

och sticka den vriden rät ( vriden= i bakre 

maskbågen). 

Vriden rät=  vr r = sticka i bakre maskbågen. 

Vriden avig = vr a = sticka i bakre maskbågen 

 

Förkortningar: 

m = maska, r = rät, a = avig, v = varv, vr = 

vriden rät,  

va = vriden avig, tills = tillsammans, int = 

intagning,  

ut = uttagning, börj = början, uppr = upprepa, 

omsl=omslag, km = kantmaska= rät m. 

 

OBS:  

Bålen stickas runt på rundsticka. Ärmarna 

stickas fram och tillbaka på jumperstickor. 

Delarna sätts på rundsticka och oket stickas 

runt på rundsticka. 

Börja och sluta alla v på ärmen med 1r km.  

Man stickar med en tråd av varje kvalitè. 

 

BÅLEN, stickas runt på rundsticka: 

Lägg på rundsticka 4 mm upp 172 (184) 196 

(208) m och sticka  5 cm vriden resår (1 vr  r,1 

a). Nästa omgång:  Byt till stickor nr 4,5 mm 

och sticka enl. följande: 14 m i vriden resår  (* 

1 vr , 1 va *, upprepa * - *), 57 (63) 69 (75) m  

 

 

 

 

 

 

mönster enl. diagrammet, 29 m vriden resår  

(* 1 vr, 1 va *, upprepa *-*) , 57 (63) 69 (75) m 

mönster enl. diagram, och sluta med 15 m vr 

resår  

(* 1 vr a , 1 vr  r *, upprepa  * - * och sluta med 

15 m vriden resår (1 vr a).  

Sticka till arbetet mäter 9 cm. Sticka 

uttagningar på nästa v : Sticka 14 m vr resår, 

1 uttag, 57 (63) 69 (75) m mönster enl. 

diagram, 1 uttag, 29 m i vr resår, 1 uttag, 57 

(63) 69 (75) m mönster enl. diagram , 1 uttag, 

sluta med 15 m  vr resår. Det är nu 4 

uttagningar på varvet.De nya maskorna 

stickas med efter diagram. Upprepa 

uttagningarna när arbetet mäter 18 cm och 

sista gången när arb mäter  27 cm. Det finns 

nu  63 (69) 75 (81) mönsterstickade m på 

varje halva av arbetet.    

Fortsätt rakt upp till arbetet mäter 36 cm. På 

nästa v avmaskas de mittersta 5 

resårmaskorna i varje sida till ärmhål =  87 (93) 

99 (105) m på varje halva. Låt arb vila. 

 

ÄRMAR:  

Lägg på jumperstickor 4 mm upp 49 (51) 53 

(53) m och sticka 6 cm vriden ribb ( 1 vr ,1 va 

a). Byt till stickor 4.5 mm och sticka mönster 

efter diagram. Mönstret räknas ut från mitten. 

När arb mäter 10 cm, stickas 1 uttagning i 

varje sida innanför km. 

Upprepa uttagningarna  på vart 6-e v totalt 

11 (11) 11 (12) ggr i varje sida = 71 (73) 75 (77) 

m.  Sticka till ärmen mäter ca 36 cm. OBS! 

Måttet är endast ca eftersom det ska 

avslutas vid samma höjd i mönstret som på 

bålen. Maska av för ärmhål i varje sida med 3 

m = 65 (67) 69 (71) m. Låt resterande m vila.  

Sticka andra ärmen på samma sätt. 

 

RAGLANOK:  

Sätt delarna på rundsticka 4½ mm i denna 

ordning: (använd ev flera rundstickor): 

Bakstycke, ärm, framstycke, ärm.Sticka 1 v 

med vriden resår och mönster enl. diagram.  

 

 

 

 

 



Beskrivning nr: 1901 (2/2) 

 
På 2-a v stickas raglanintagningar och börja 

med bakre högra ”raglansömmen”  

 
Sticka resårmaskorna som tidigare, 2 r tills, 

efter resårmaskorna, sticka bakstyckets 

mönstermaskor till det är 2 m framför resår-m, 

sticka 1 enk. int, sticka den vridna resåren, 2 r 

tills, sticka framstyckets  m enl. diagram fram 

till 2 m före den vridna resåren, 1 enk. int, 

sticka den vridna resåren, 2 r tills, sticka 

ärmens maskor i mönster enl. diagram fram till 

2 m innan den vridna resåren, sluta med 1 

enk. intag.  

Upprepa raglanintagningarna på vart 3-e v 

totalt  20 (21) 22 (23) ggr. Därefter på 

vartannat v 3 ggr och det är stickat 

intagningar totalt  23 (24) 25 (26) ggr.  

Det finns nu 41 (45) 49 (53) m på bak- och 

framstycke och 19 m kvar på varje ärm.   

Krage: Sätt över m på rundsticka 4 mm.  

Sticka vriden resår runt på rundstickan och se 

till att resåren stämmer med resåren på bak– 

och framstycke. 

Sticka till kragen mäter 16 cm. Maska av löst!  

 

MONTERING:  

Sy ärmsömmarna och den lilla sömmen 

under varje ärm.  

 

 

 
 

 

 

 

Upprepa inramat fält 

1a v ärm 
1a omg bålen 

Slätstickning: r på rätsida, a på avigsida 

Omv slätstickning: a på rätsida, r på avigsida 

Lyft de följande 3 m över till höger st, men utan att m 
stickas. Lyft 1a m över de 2 övriga m, sätt de 2 m 
som är kvar, tillbaka till vä st igen. Sticka sen de 2 m: 
1 r, omslag, 1 r. 

Slut rygg + framstycke 
nederst 

mittersta m – 
räkna härifrån 

Början rygg + 
framstycke, nederst 

  

 


