
 

 



Beskrivning nr: 1903 (1/2) 
 

Luna /  

Design Marianne Nyland Andersen 
 

 

MATERIALE: Silk Tweed (50% merino ull, 25% 

silke, 25% nylon). 

STORLEK: S (M) L (XL). 

MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca. 100 (106) 112 

(118) cm. 

HEL LÄNGD: Ca. 51 (53) 55 (58) cm. 

GARNÅTGÅNG: 6 (6) 6 (7) n fg 1021 el. 1017. 

STICKOR: Jumperstickor  3,5 mm 

MASKTÄTHET: 24 m och 38 varv i resårstickning  

3:1 på stickor 3,5 mm = 10 X 10 cm 

Stämmer inte masktätheten bör det bytas till 

grövre eller tunnare stickor.  

 

 

Hela modellen stickas på tvären.  

 

Resår 1:1 

Varv 1: (rätsidan av arb) * 1 a, 1 r *. Upprepa 

* _ *.  

Varv 2: Sticka som maskorna visar.  

 

MÖNSTER Resår 3:1  

Varv 1: (rätsidan av arb) * 3 a, 1 r *. Upprepa 

* - *  

Varv 2: Sticka som maskorna visar = rät över 

rät och avig över avig.  

 

 

BAKSTYCKE 

Lägg upp 117 (121) 125 (129) m på sticka 3,5 

mm = vänster sidsöm. Sticka resår 1:1över de 

första 17 maskorna från rätsidan = resårkant 

nedtill och 3:1 resår över resterande maskor 

enl följande: 1 r *1 a, 1 r*. Upprepa * - * över 

totalt 17 m, och fortsätt i 3:1 resår över resten 

av maskorna. Sticka därefter räta över räta 

och aviga över aviga på resten av arb.  

Sneddad axel: I början av rätsidesvarvet 

stickas resårkanten rakt upp och i slutet av 

varvet ökas 1 m på växelvis  4-e och vart 6-e  

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

8-e) varv 8 ggr. Det finns nu125 (129) 133 (137) 

m totalt. Sticka 4 (2) 8 (6) varv rakt upp och 

sätt en markör. Här slutar sneddad axel och 

halsöppningen börjar. Sticka 96 v rakt upp för 

hals och sätt en markör.  

Samtidigt: I början av varvet på rätsidan, när 

det är stickat 96 (108) 120 (132) varv från 

sidsömmen = ca 25 (28) 31 (34) cm – (vid 

resårkanten nedtill) minskas innanför de 17  

 

resårmaskorna. Minska 1 m på nästa varv och 

därefter vart 8-e varv 5 ggr totalt. Därefter på 

vart 6-e varv 6 ggr och på vart 4-e varv 5 ggr 

enl. följande:  

1-a  intagningsvarvet: Sticka 17 m resår 1:1, 2 

a tills, sticka varvet ut i resår 3:1.  

2-a  intagningsvarvet: samma som första 

intagningsvarvet  

3-e intagningsvarvet: Sticka  17 m resår 1:1, 

sticka 2 r tills, sticka varvet ut i resår 3:1  

4-e  intagningsvarvet: samma som första 

intagningsvarvet   

Upprepa dessa 4 intagningsvarv  till det är 

totalt är minskat 16 m. 

OBS: När de 96 varven över nacken är 

stickade, stickas  6 (4) 10 (8) varv rakt upp 

från markören och så minskas det 8 X 1 m för 

sneddad axel men i omvänd följd mot vad 

det blev ökat förut.  

När alla intagningar nedtill vid resårkanten  

och vid axeln är gjorda, avmaskas de 

resterande 101 (105) 109) 113) m för höger 

sidsöm.  

 

FRAMSTYCKE 

Stickas som bakstycket men 

uppläggningsvarvet är höger sidsöm och 

avmaskningen vänster sidsöm. Intagningar för 

halsen stickas enl följande: Efter 1-a markören 

vid sneddad axel avmaskas i början av 

avigvarvet  2,2,1,1,1 m på vartannat v, samt 1 

m på vart 4-e v 3 ggr (= 10 m avmaskade). 

Sticka 54 varv rakt upp och öka sedan de 10 

m igen men i omvänd ordning mot 

avmaskningen. Sätt markör och maska 

därfter av för sneddad axel.  

 

HÖGER ÄRM 

Lägg upp 5 (5) 5 (4) m på jumperstickor 3,5 

mm. Börja 1-a varvet i mönster resår 3:1 så 

här: (rätsidan av arb) 2 a, 1 r (2 a 1r)1 a, 1 r (1 

r). De maskor som ökas härefter stickas med i 

mönster resår 3:1.  

Nu ökas för både ärmsöm och ärmkupa: 

Ärmsöm: I slutet av de nästa 13 (14) 15 (16) v 

från avigsidan läggs det upp 4x 5 m och 9x 6 

m (10x 5 m och 4x 6 m)15x 5 m (4x 4 m och 

12x 5 m). Till sist läggs det upp 28 m 1 ggr = 

totalt 107 (107) 108 (108) m längs 

ärmsömmen.  



 

Beskrivning nr: 1903 (2/2) 
 

Samtidigt: I slutet av varven från rätsidan ökas 

för sneddad ärmkupa: Öka 1 m 15 (15) 6 (0)  

ggr på vart 4-e v. Därefter på vart 6-e och 

vart  4-e v  0 (0) 9 (15) ggr  = 15 m uttaget 

och totalt finns det nu  122 (122) 123 (123) m 

på hela ärmen längd. Sticka  2 (14) 6 (6) v 

rakt upp och sätt en markör mitt mellan 

dessa varv = mitten av ärmen upptill.  I slutet 

av nästa varv minskas för sneddad ärmkupa 

på samma sätt som det ökades men i 

omvänd ordning.  

Ärmresår: I början av rätsidesvarvet stickas 17 

m resår 1: 1 till handledskant( börja med 1 a, 

1 r) samt resår 3:1 över resten av maskorna. 

Sticka rakt upp i  26 (34) 42 (50) v längs 

handledskanten.  Nu minskas, innanför de 17 

m 1:1 resår  som på bakstycket enl följande: 3 

ggr på vart 6-e v, 6 ggr på vart 4-e v samt 3 

ggr på vartannat v  = 12 m minskat. 

När sista intagningen är stickad avmaskas de 

första 16 m resår 1:1 i början av nästa varv 

från rätsidan. Därefter avmaskas för ärmsöm : 

9x 6 m och 5x 5 m (4x 6 m och 11x 5 m) 16x 5 

m (12x 5 m och 5x 4 m).  

 

VÄNSTER ÄRM 

Stickas som höger ärm, tills det ska läggas 

upp maskor till ärmsömmen sista gången. Här 

läggs det endast upp 16 m (inte 28 som på 

höger). Dessutom ökas m innanför de 17 m 

handledsresår 1:1 på 2-a rätsidesvarvet  efter 

att det sista 16 m är upplagda för ärmsöm. 

Öka genom att ta upp länken mellan 

maskorna och sticka den vriden avig eller 

vriden rät som mönstret säger (resår 3:1 enl 

följande:  Öka 1 m 4 ggr på vartannat varv, 6 

ggr på vart 4-e varv och till sist 2 ggr på vart 

6-e v.  

När det är stickat 70 (78) 86 (94) varv längs 

handledsresåren avmaskas 28 m för ärmsöm 

och resten som på höger ärm.  

 

MONTERING OCH KRAGE 

Sy axelsömmarna. Sy i ärmarna med ett djup 

på ca 19 (20) 21 (22) cm ned från 

axelsömmen. Sy ärm- och sidsömmarna. 

Observera att där det är intaget maskor 

innanför resåren 1:1 är inte sidsömmen lika 

lång. Detta bildar ett sprund.  

Krage : Lägg upp 35 m på stickor 3,5 mm och 

sticka resår 3:1 enl följande: (rätsidan) 1 a * 1 

r, 3 a *. Upprepa * - * och sluta med 1 r, 1 a.  

 

 

 

 

Sticka 200 v och kragen mäter ca 51 – 52 cm. 

Maska av i resår.   

Sy ihop kragen till en ring och vik den på 

hälften så den  blir dubbel. Tråckla den  

yttersta delen mot halskanten och sy fast den 

med små stygn. Sömmen på kragen ska vara 

mitt bak. Sy den invikta delen av kragen  på 

avigsidan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


