
 

 



Beskrivning nr: 1902 

 
Ella / Tröja med halvpolo 

Design Marianne Nyland Andersen  

 
 

MATERIAL: Extrafine Merino 150 (100% SW ull). 

STORLEK: S (M) L (XL)  

MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca. 95 (103) 111 (119) cm 

– lätt sträckt. 

HEL LÄNGD: Ca. 60 (62) 63 (65) cm. 

GARNÅTGÅNG: 8 (8) 9 )9 n fg 837 

STICKOR: Rundstickor 3 mm (40 och 80 cm). 

Strumpstickor  3 mm. 

MASKTÄTHET: 25 m och 38 v slätstickning på stickor 

3 mm = 10 x 10 cm 

Stämmer inte masktätheten bör det bytas till 

grövre eller tunnare stickor.  

 

 

INFO 

Hela modellen är stickad runt på rund- och 

strumpstickor. Då mönstret är i resår så drar den 

ihop sej och är en lite tättsitande modell. 

 

MÖNSTER 

Varv 1: (rätstidan av arb) * 3 a, 6 r *. Upprepa * - 

**. 

Varv 2 och alla varv härefter: Sticka räta över räta 

och aviga över aviga (som maskorna visar).  

 

BÅLEN 

Lägg på rundsticka 3 mm 80 cm, upp 234 (252) 

270 (288) m. Tag ihop till en ring och sticka 

mönster  och varvet börjar med 3 r, sticka * - * och 

sluta med 3 a, 3 r. Sätt en markör vid varvets 

början (vänster sida) och efter 117 (126) 135 (144) 

m (höger sida).  

Sticka rakt upp, eller önskad längd, i mönster. På 

nästa varv maskas det av för ärmhål: maska av 9 

m, sticka till 9 m före nästa markör, maska av 18 

m, sticka till det är 9 m kvar på varvet, maska av 

dessa = 99 (108) 117 (126) m på resp fram- och 

bakstycke. Låt arb vila.  

 

ÄRMAR 

Lägg på strumpstickor 3 mm upp 48 (51) 53 (56) 

m. Fördela på 4 stickor och tag ihop till en ring. 

Sätt en markör vid varvet början och låt den följa 

med arbetet upp. Sticka runt i mönster och varvet 

börjar med  0 r(6 r) 1a , 6 r (4 r). Upprepa mönstret 

* - * så många ggr som möjligt och låt det sluta 

lika som det började. 

Fortsätt runt i mönster och på vart  13-e (11-e) 11-

e (9-e) varv ökas 1 m på varje sida om markören 

12 (15) 14 (17) ggr. Ökningen stickas genom att ta 

upp länken mellan maskorna och sticka den 

vriden rät. Ökningen sticka 1 m före och 1 maska 

efter markören.   

När alla uttagningar är stickade och ärmen mäter 

45 cm maskas 9 m av på varje sida om markören, 

för ärmhål = 54 (63) 63 (72) m kvar Låt arb vila och 

sticka en ärm till på samma sätt. 

 

OK 

Sätt in alla delar på rundsticka 3 mm 80 cm.  

Sätt till garnet vid vänster sida på framstycket och 

sticka mönster över de 99 (108) 117 (126) m. 

Fortsätt över ärmens  54 (63) 63 (72) m. Därefter 

över bakstyckets masskor och till slut sista ärmens 

maskor. Totalt 306 (342) 360 (396) m. 

 

Sticka 2 cm rakt upp runt i mönster och varvet 

börar och slutar med 3 r. Sticka 3 r och sätt en 

markör (härefter börjar varvet med 3, 6 r).  

Nu minskas till runt ok enl följande. På nästa varv 

minskas 1 m över de 6 r maskorna  = 34 (38) 40 

(44) ggr på ett varv: 

1:a intagningsvarvet:  * 3 a, 4 r, 2 r tills *. Upprepa * 

- * varvet ut = 272 (304) 320 (352) m.  

Sticka  9 (9) 10 (11) varv rakt upp som maskorna 

visar. Upprepa detta antal varv mellan varje 

intagningsvarv.  

2:a intagningsvarvet: * 3 a, 3 r, 2 r tills *. Upprepa * 

- * varvet ut = 238 (266) 280 (308) m. 

3:e  intagningsvarvet: : * 3 a, 2 r, 2 r tills *. Upprepa 

* - * varvet ut = 204 (228) 240 (264) m. 

4:e intagningsvarvet: * 3 a, 1 r, 2 r tills *. Upprepa * 

- * varvet ut = 170 (190) 200 (220)m. 

5: e intagningsvarvet:  * 3 a, 2 r tills *. Upprepa * - * 

varvet ut =  136 (152) 160 (176) m. 

6:e  intagningsvarvet: Här minskas över de 3 aviga 

maskorna: *1 a, 2 a tills, 1 r*. Upprepa * - * varvet 

ut =  102 (114) 120 (132) m. 

7:e  intagningsvarvet: Här minskas endast över 

varannan av de 2 aviga maskorna: * 2 a, 1 r, 2 a 

tills, 1 r * Upprepa * - * varvet ut = 85 (95) 100 (110) 

m. 

Sticka 4 cm rakt upp som maskorna visar och öka 

därefter över varannan av avigmaskorna enl 

följande: * 2 a, 1 r, 1 a, tag upp länken mellan 

maskorna och sticka den vriden avig, 1 r *. 

Upprepa * - * varvet ut  = 102 (114) 120 (132) m. 

Sticka 4 varv rakt upp. Maska av ganska löst som 

maskorna visar. 

 

MONTERING  

Sy från avigsidan  ihop under ärmhålen. Fäst 

trådarna.  

 

 

 

 

 


