
 



Beskrivning nr: 1910 

 
Sus / Randig raglanklänning   

Design Lærke Bagger  
 

MATERIAL: Silk Tweed (50% ull merino, 25% silk, 25% 

nylon) och, SILK KID MOHAIR (72% mohair, 28% 

silke). 

STORLEK: S (M) L (XL). 

MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca. 95 (100) 105 (110) cm. 

HEL LÄNGD: Ca. 93 (95) 97 (99) cm. 

GARNÅTGÅNG:  

Fg  2, Silk Tweed: 8 (8) 9 (9) n fg 1017 el. 1028, 

Fg 1, SILK KID MOHAIR: 3 (3) 3 (3) n fg 1081 el. 6995. 

STICKOR: Rundstickor och strumpstickor 3 och 3,5 

mm 

MASKTÄTHET: 26 m och 35 -36 v i slätstickning  = 

10x10 cm. 

Stämmer inte masktätheten bör det bytas till 

grövre eller tunnare stickor.  

 

 

INFORMATION 

Klänningen är stickad i ränder med växelvis  Silk 

Tweed och SILK KID MOHAIR. Klänningens kjoldel 

är ca. 29 cm. Önskas klänningen längre går det 

bra att sticka till fler ränder men tänk på att 

garnåtgången kan bli annorlunda. 

 

Randmönster: 

*2 v slätstickning med fg 1, 6 varv slätstickning 

med fg 2*. Upprepa * - *.  

 

FÖRKORTNINGAR 

Slätstickning = räta maskor på rätsidan och aviga 

på avigsidan.  

1 enk int: Lyft 1 m , 1 r, drag den lyfta över.  

1 utt: tag upp länken mellan maskorna och sticka 

den vriden rät. 

 

KLÄNNINGEN BÅLEN 

Lägg på rundsticka 3 mm och med fg 2 upp  544 

(568) 592 (616) m. Sätt en markör vid varvets 

början. Sticka resår  1 vriden rät, 1 a och efter 272 

(284) 296 (308) m sätts ytterligare 1 markör = 

klänningens andra sida. Sticka totalt 4 varv resår. 

Byt till rundsticka 3,5 mm och slätstickning samt 

randmönster med början med fg 1.  Fortsätt med 

randmönstret till arb mäter ca 28 cm eller önskad 

längd och sluta med varv 5 i randmönstret med fg 

2. På nästa varv , med fg 2, stickas enl fölljande: 

Sticka ihop maskorna 2 och 2 så maskantalet blir 

halverat till  272 (284) 296 (308).  

Sticka nu rakt upp i randmönster och när arb 

mäter  7 (7) 8 (8) cm mätt från där maskorna 

halverades, stickas 2 intagningar i varje sida enl 

följande:  *efter markör stickas  2 r, 2 r tills,sticka till 

4 m före nästa markör, 1 enk int, 2 r*. Upprepa * - * 

en gång till = 4 intaningar på varvet. Upprepa  

 

 

 

 

 

 

 

 

dessa intaningar på var 7 (7) 8 (8) cm totalt  5 ggr 

= 252 (264) 276 (288) m. Sticka till hela arb, inkl 

kjoldelen, mäter 66 (68) 70 (72) cm, och sluta med 

varv 5 i randmönstret med fg 2. Nästa varv, med 

fg 2, maska av 5 m på var sida om markörerna för 

ärmhål. Låt arb vila.  

 

ÄRMAR 

Lägg på strumpstickor 3 mm och med fg 2 upp  

60 (62) 62 (64) m. Sätt en markör vid varvets 

början. Sticka resår , 1 vriden rät, 1 a, i 6 cm. Byt till 

strumpstickor 3,5 mm och randmönster. Efter 2 cm 

av randmönster ökas 1 m på varje sida om varvet 

början och gör dessa uttagningar på varannan 

cm till det finns  94 (100) 104 110 m. Fortsätt rakt 

upp till ärmen mäter  45 cm (eller önskad längd), 

och sluta med varv 5 i randmönstret i fg 2. Nästa 

varv, med fg 2: Maska av 5 m på varje sida om 

markören, för ärmhål. Låt arb vila och sticka en 

ärm till på samma sätt.   

 

OK 

Sätt alla delar in på rundsticka 3,5 mm och 

ärmarna sätts in över de avmaskade maskorna 

på bålen.  

Sätt en markör mitt på bakstycket = varvets 

början.  Sätt till garnet här och sticka randmönster 

med början med fg 1 och sätt en markör vid varje 

övergång mellan delarna = 4 markörer. Minska för 

raglan på nästa varv enl följande: *sticka till 3 

maskor före markör, 1 enk int, 2 r, 2 r tills*. Upprepa 

* - * varvet runt och därefter på vartannat varv till 

det finns 68 (68) 70 (70) m på framstycket av oket.  

På nästa varv avmaskas de mittersta  24 (24) 26 

(26) m för halsen. Klipp av garnet. Flytta alla 

maskorna till ena sidan av stickan utan att sticka 

dem och att det går att sticka från vänster sida i 

halsen. Sticka randmönster och fram och tillbaka 

på stickan. Sticka raglanintagningar på rätsidan 

och det avmaskas för halsen i varje sida med 

3,2,1,1,1 m. Fortsätt med raglanintagningarna till 

alla maskorna på framstycket är använda. Maska 

av de resterande maskorna på en gång.  

 

MONTERING OCH HALSKANT 

Plocka upp ca 124 (124) 128 (128) m runt halsen 

på rundsticka 3 mm och med fg 2. Sticka resår,1 

vriden rät, 1 a i 6 cm. Maska av löst.  

Vik in halskanten mot avigsidan och sy till den 

med lösa stygn.  

Sy ihop ärmhålen från avigsidan.  

Fäst alla trådar.  

 
 


