
 

 



Beskrivning nr: 1911 (1/2) 

 
Emmy /Raglantröja  

Design Lærke Bagger 
 
 

MATERIAL: SILK KID MOHAIR (72% mohair, 28% silk) 

och MERINO COTTON (50%Wool superwash, 50% 

Cotton). 

STORLEK: S (M) L (XL). 

MODELLENS BRÖSTVIDD: ca. 100 (103) 108 (112) 

cm 

HEL LÄNGD: ca. 55 (55) 65 (65) cm 

GARNÅTGÅNG: 

MERINO COTTON: 8 (8) 9 (10) n fg 3803 el. 100, 

SILK KID MOHAIR: 4 (4) 5 (5) n fg 1011 el 1081. 

STICKOR: Rundstickor och strumpstickor 5 och 6 

mm. 

MASKTÄTHET: 17 m och 22 v slätstickning på stickor 

6 mm = 10x10 cm. 

Stämmer inte masktätheten bör det bytas till 

grövre eller tunnare stickor.  

 

 

 

Tröjan är stickad med 1 tråd Silk Kid Mohair och 1 

tråd Merino Cotton.  

 

FÖRKORTNINGAR 

Slätstickning: räta maskor på rätsidan och aviga 

på avigsidan. 

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

 

FRAM/BAKSTYCKE  

Lägg upp med 1 tråd av varje kvalitet och på 

rundsticka 5 mm 168 (176) 184 (192) m. Sätt en 

markör vid varvets början = tröjans ena sida. 

Sticka 6 cm resår, 1 vriden rät, 1 a och sätt på 

första varvet  en markör efter 84 (88) 92 (96) m = 

tröjans andra sida. Byt till rundsticka 6 mm.   

Nu stickas slätstickning över de första 16 (18) 20 

(22) m, diagram 1 över de nästa 11 m, diagram  2 

över de nästa 30 m, diagram 1 över de nästa 11 

m, slätstickning över de nästa  32 (36) 40 (44), 

diagram 1 över de nästa 11 m, diagram  2 över 

de nästa 30 m, diagram 1 över de nästa 11 m och 

sluta med slätstickning på de sista 16 (18) 20 (22) 

m på varvet. Fortsätt på detta sätt och diagram 

två ska stickas  totalt  7 (7) 8 (8) ggr ( diagram 1 

fortsätter på samma sätt. OBS på sista varvet i 

diagram 2´s  7-e (7-e) 8-e (8-e) upprepning 

maskas det av med 6 m på varje sida om 

markörerna för ärmhål  = 144 (152) 160 (168)m. Låt 

arb vila.  

 

ÄRMAR 

Lägg med 1 tråd av varje kvalitet och på 

strumpstickor 5 mm upp 40 (42) 44 (46) m och sätt 

en markör vid varvets början. Sticka 8 cm resår, 1 

vriden rät, 1a . Byt till strumpstickor 6 mm och 

slätstickning. På första varvet ökas jämt fördelat till  

 

63 (65) 67 (69) m. På nästa varv stickas 

slätstickning över de första  26 (27) 28 (29) m, 

diagram 1 över de nästa 11 m och sluta med 

slätstickning över de sista 26 (27) 28 (29) m. 

Fortsätt med att sticka diagram över de mittersta 

11 m hela vägen upp. När  det är stickat 3 cm 

diagram minskas 1 m på varje sida om varvets 

början genom att sticka 2 r tills = minskat 2 m på 

varvet.  Upprepa dessa intagningar på var 3-e cm 

till det finns 53 (55) 57 (59) m kvar på varvet. När 

arb mäter 43 cm , eller önskad längd (passa in det 

med sista varvet i diagrammet) avmaskas 6 m på 

varje sida om varvets början, för ärmhål. Låt arb 

vila och sticka en ärm till på samma sätt.  

 

OK 

Sätt alla delarna på rundsticka 6 mm och där 

ärmarna sätt in över de avmaskade maskorna på 

fram/bakstycket. Sätt en markör mellan vänster 

ärm och framstycket= varvets början. Sätt till 

garnet här och sticka 1 varv där det fortsätts med 

diagram på alla delarna som förut. Resten av 

maskorna stickas i slätstickning och sätt samtidigt 

markörer mellan alla stycken = 4 markörer. Minska 

för raglan på nästa varv enl följande: * sticka 1 r, 2 

r tills, sticka till 3 m före markör, 1 enk int, 2 r, 2 r tills, 

sticka till 3 m före nästa markör, 1 enk int, 2 r, 2 r 

tills, sticka till 3 m före markör, 1 enk int, 2 r , 2 r tills 

sticka till det är 3 m kvar på varvet, 1 enk int, 1 r.* 

Upprepa dessa intagningar på vartannat varv till 

det är 58 m kvar på framstycket. På nästa varv 

avmaskas de 20 mittersta m på framstycket för 

halsen. Sticka varvet ut. Klipp av garnet. Flytta 

maskorna , utan att sticka dem, så att det går att 

börja sticka från vänster sida av halsen. OBS sluta 

med att sticka diagram 2 på framstycket, sticka 

endast slätstickning. På bakstycket fortsätter 

diagram 2 som förut. Diagram 1 stickas som 

tidigare på alla delarna. Sticka nu fram och 

tillbaka på stickan och sticka raglanintagningar 

från rätsidan. Maska av för halsen med  3,2,1 m i 

början av varje varv. Fortsätt med 

raglanintagningarna till alla maskorna på 

framstycket är förbrukade. Maska av de 

resterande maskorna på en gång.  

 

MONTERING OCH HALSKANT 

Plocka upp ca  84 (84) 88 (88) m runt halsen med 

rundsticka 5 mm och med 1 tråd av varje kvalitet. 

Sticka resår 1 vriden rät, 1a  i 7 cm. Maska av löst. 

Vik in halskanten mot avisidan och sy till med lösa 

stygn. Sy ihop ärmhålen från avigsidan. Fäst alla 

trådar.  

 

 



 

Beskrivning nr: 1911 (2/2) 
 

 

 

 

Rät på rätsidan, avig på avigsidan 

Avig på rätsidan, rät på avigsidan 

Omslag 

Rätsidan : 2 räta tills 

Avigsida; 2 aviga tills 

Rätsidan: 1 rm lyftes av, 1 r, dra den lyfta m över 

Avigsidan: 2 vridna avig mask tills 

1 m lyftes av, 2 r tills, dra den lösa m över 

 

Börja  här 
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Diagram 2 

Diagram 1 

Börja här 

Upprepa dessa 2 rader 


