
 

 



Beskrivning nr: 1907  
 

Lea / Raglantröja med bred ribb 

Design Marianne Nyland Andersen 

 
 

MATERIAL: Cotton 100 (100% bomull). 

STORLEK: S (M) L (XL)  

MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca. 110 (116) 122 (128) cm. 

HÖFTVIDD: Ca. 102 (108) 114 (120) cm. 

HEL RYGGLÄNGD: Ca. 61 (65) 69 (73) cm. 

GARNÅTGÅNG: 11 (11) 11 (12) n fg 1346 

STICKOR:Jumperstickor 4 mm, Rundstickor 4 mm(40 cm). 

MASKTÄTHET: 22 m och 28 varv slätstickning på stickor 4 

mm  = 10 x 10 cm 

Stämmer inte masktätheten bör det bytas till grövre 

eller tunnare stickor.  

 

 

VRIDEN RESÅR 

Varv 1: 1 vriden r * 1 a, 1 vriden r*. Upprepa * - *. 

Varv 2: 1 vriden a * 1 r, 1 vriden a *. Upprepa * - *. 

Upprepa dessa två varv.  

 

BAKSTYCKE 

Lägg upp 113 (121) 125 (133) m på stickor 4 mm. Sticka 

1 avig varv över alla maskorna ( = avigsidan av arb). 

Sticka vriden resår och flätmönster enl diagram, på 4 

ställen enl följande: 1 a, 1 vriden r, sticka mönster efter 

diagram på de följande 8 m, sticka vriden resår över de 

nästa   31 (35) 37 (41) m, 8 m flätemönster, 15 m vriden 

resår  (= mitten av arb). Sticka 8 m flätmönster, 31 (35) 

37 (41) m vriden resår, 8 m flätmönster, 1 vriden rät, 1 a. 

Sätt evt markörer över de 4x 8 m flätmönster. 

Sticka rakt upp i denna indelning till resåren mäter 10 

cm. Därefter stickas de 4x 8 m mönster men maskorna 

emellan stickas i slätstickning resten av arb. Samtidigt 

ökas 1 m i varje sida 7 (7) 9 (9) ggr på  8-e (10-e) 8-e 

(10-e) v innanför de 12 m i varje sida. Ökningen stickas: 

tag upp länken mellan maskorna och sticka den vriden 

rät.  

När alla ökningar är stickade finns det 127 (135) 143 

(151) m, och hela arb mäter 36 (39) 42 (45) cm. Nu 

avmaskas 11 m i varje sida  för ärmhål och det återstår 

105 (113) 121 (129) m. Fortsätt nu med  2x 8 m mönster + 

15 m slätstickning mitt på arb samt i sidorna och minska 

för raglan enl följande:  2 r, lyft 1m 1 r, drag den lyfta 

över, sticka till det finns 4 m kvar, 2 r tills, 2 r. Upprepa 

dessa intagningar på vart 4 –e v 11 (10) 8 (7) ggr, och 

på vartannat v  0 (3) 8 (11) ggr. Nu finns det 83 (87) 89 

(93) m kvar. 

Sneddad axel: På nästa varv från rätsidan sneddas för 

axel enl följande:  2 r, lyft 1 m, 3 r tills och drag den lyfta 

över. Undvik att strama för mycket. Sticka till det finns 6 

m kvar på stickan. Sticka  3 m tills och sätt tillbaka 

maskan  på vänster sticka och drag den 2-a maskan 

över den första.Flytta över maskan till höger sticka och 

sticka  2 r = minskas med 6 m på varvet.   

Fortsätt med dessa intagningar  6 (6) 7 (7) ggr i varje 

sida.  Till str S och M stickas intagningarna ytterligare 1 

ggr i varje sida men då med endast 2 r till = 4 m minskat 

på varvet.  De resterande 43 (47) 47 (51) m avmaskas 

på en gång för halsen. 

 

FRAMSTYCKE 

Stickas som bakstycket men endast 3 cm resår nedtill  

(= 7 cm kortare än bakstycket). Sticka som bakstycket 

men 2 varv innan det ska minskas för sneddad axel 

stickas enl följande:  

Här sätts de mittersta  17 (21) 21 (25) m på en nål för 

halsen och var sida stickas klar för sig. Samtidigt med 

avmaskning för sneddad axel minskas mot halsen med 

4,4,2,2,1m.  

 

ÄRMAR MED SADELAXLAR 

Lägg upp 45 (47) 47 (49) m på stickor 4 mm. Sticka 1 

avigt varv och 3 cm vriden resår utan mönster.  Fortsätt  

i slätstickning resten av arb. Öka 1 m i varje sida 17 (16) 

14 (12) ggr och på vart 6-e varv och därefter på vart   

4-e v  0 (2) 6 (9) ggr = 79 (83) 87 (91) m totalt. 

När hela ärmen mäter 41 (41) 42 (42) cm,minskas för 

raglan enl följande:  * Maska av 1 m i början av de 

nästa 2 varven och därefter 2 m i varje sida på de 

nästa 2 varven *. Upprepa dessa 4 varv till det är 

avmaskat 16 (18) 19 (19) ggr i varje sida = 31 (29) 31 (35) 

m kvar.  

Därefter maskas det av 1 (1) 2 (2) m  4 (3) 2 (3) ggr i 

varje sida = 23 m kvar.   

Sadelaxel: Fortsätt över de 23 maskorna och minska 1 

m i varje sida på vart 12-e varv 3 ggr = 17 m kvar. När 

hela sadelaxeln mäter ca 10 (10) 11 (11) cm, eller den 

passar mot axeln på fram- resp bakstycke maskas alla 

m av.  

 

MONTERING OCH HALSKANT 

Sy sadelaxeln och ärmhål ihop med sneddad axel och 

raglan på fram- resp bakstycket. De översta 3-4 cm på 

ärmen sys ihop med de 11 avmaskade m vid ärmhålet.   

Sy ärm- och sidsömmarna och 3 cm på framstycket 

och 10 cm på bakstycket lämnas öppet som sprund. 

Halskant: Plocka med rundsticka 4 mm upp maskor runt 

halsen enl följande:  Över nacken och sadelaxeln 

plockas 1 m i varje avmaskad m och i böjarna på 

framstycket plockas  ca 11 m i varje sida, samt 

maskorna på nålen. Sticka 3 cm vriden resår och 

fortsätt med mönster över de 2x 8 m på framstycket. 

Maska av i vriden resår och mönster som maskorna 

visar.   

 

Slätstickn  rät på räts, avig på avigsidan 

Omv slätst, rät på a-sidan, avig på r-sidan 

Vriden rät på rätsidan, vriden a på avigsidan 

Sticka 2 m r framför 1 m, sticka 1 m rät och låt bägge m glida av stickan  

Sticka 2 m r bakom 1 m, sticka 1 m rät och låt bägge m glida av stickan 
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