
 

 



Beskrivning nr: 1913 (1/2) 

 
Rose / Tröja med rombmönster 

Design Lærke Bagger 

 
 

MATERIAL: MERINO COTTON (50% ull, 50% bomull) och 

DECO TWEED (20% ull, 77% acryl, 3% viscose). 

STORLEK: S/M (L/XL). 

MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca 100 (112) cm. 

HEL LÄNGD: Ca 52 (62) cm. 

GARNÅTGÅNG: 

MERINO COTTON: 

Fg A: 6 (7) n fg 100 el. 403, 

Fg C: 4 (5) n fg 1090 el. 500, 

Fg D: 4 (5) n fg 434 el. 1660 

Deco tweed: 

Fg B:  5 (6) n fg 1303 el. 6903. 

STICKOR: Jumperstickor 4 mm, rundsticka och 

strumpstickor p 3,5 mm. 

VIRKNÅL: 4 mm. 

MASKTÄTHET: 22 m och 31 varv slätstickning  = 10 x 10 

cm. 

Stämmer inte masktätheten bör det bytas till grövre 

eller tunnare stickor.  

 

 

INFORMATION 

Näverstickning är en form av patchworkstickning där 

rutor sammanflätas allteftersom man stickar. Det är inte 

så invecklat som man tror. I denna tröja stickas rutorna 

över 24 m i str S/M och över 28 m i str L/XL. Tröjan stickas 

nedifrån och upp och fram- och bakstycke är identiska.  

Rutorna stickas i olika färger, följ diagrammet för färg 

och stickvägledning. Diagrammet är lika för fram- och 

bakstycke samt ärmar.  

 

Rad 1 Trekanter (startraden):  

Första trekanten (halv ruta från rätsidan) 

Varv 1 och 2 : 2 r, vänd, 1 a, 1 r 

Varv 3 och 4 : 3 r, vänd, 2 a, 1 r 

Varv 5 och 6 : 4 r, vänd, 3 a, 1 r 

Fortsätt på detta sätt med att sticka 1 rät m mer hela 

tiden från vänster sticka på rätsidan och på detta sätt 

öka maskantalet på höger sticka till det finns 24 ( 28) m 

på rätsidan på höger sticka. Den första trekanten är 

stickad, klipp av garnet ocj låt arb vila på stickan. 

Sticka nästa två trekanter på samma sätt men i 

angivna färger enl. diagrammet. Klipp av garnet efter 

varje trekant 

 

Rad 2:  fyrkanter (och jämna radnummer): 

Fyrkanter från avigsidan  (hela rutot från avigsidan) 

Det ska börja och sluta med en trekant i varje sida för 

att tröjan ska få en rak kant.  

 

Trekant i vänster sida (halv ruta från avigsidan):  

Varv 1 och 2 : 2 a, vänd, 2 r 

Varv 3 och 4 : Sticka avigt framifrån och bakifrån i första 

maskan = uttagning, 2 r tills ( 1 m från den ”nya” 

trekanten och 1 m från den ”gamla” trekanten), vänd, 

3 r, vänd.  

Varv 5 och 6 : Sticka avigt  framifrån och bakifrån i 

första m, 1 a, 2 r tills, vänd, 4 r, vänd.  

Fortsätt på detta sätt med att sticka uttagningar i 

början av varvet och sticka ihop 1 m från den 

föregående raden av trekanter tillsammans med 1 m 

av den nya raden av trekanter och på detta sätt öka 

maskantalet på höger sticka till det finns 24 (28) m på 

avigsidan (höger sticka) och alla maskor från den 

föregående raden av trekanter är sammanstickade 

med maskor från den nya raden med trekanter. Låt 

maskorna vila på höger sticka. Klipp av garnet och byt 

färg.  

 

Fyrkant (hela rutor från avigsidan): 

Med avigsidan av arb mot dej och med höger sticka:  

plocka avigt upp 24 (28) m jämnt fördelat på den 

sneda delen av trekanten på föregående rads 

trekanter eller fyrkanter. Vänd.  

Varv 1 och 2 : 24 (28) r, vänd, 1 r, 22 (26) a, 2 r tills (1 m 

från den nya fyrkanten och 1 m från den  gamla 

trekant eller fyrkant på föregående rad). Vänd.  

Upprepa dessa 2 varv till alla maskorna på den 

föregående radens trekant eller fyrkant är 

sammanstickade med 1 m från den nya fyrkanten. Sista 

varvet är från avigsidan. Låt de 24 (28) m vila på 

stickan, klipp av garnet, byt färg och sticka nästa 

fyrkant på samma sätt. Sluta med en trekant på vänster 

sida.  

 

Trekant i vänster sida (halv ruta från avigsidan): 

Med avigsidan av arb mot dej och med höger sticka:  

Strik 24 (28) aviga maskor jämnt fördelat i den sneda 

sidan av den föregående radens trekant eller fyrkant. 

Vänd.  

Varv 1 och 2 : 24 (28) r, vänd,1 r, 21 (25) a, 2 r tills (int), 

vänd. 

Varv 3 och 4 : 23 (27) r, vänd, 1 r, 20 (24) a, 2 r tills, vänd. 

Varv 5 och  6 : 22 (26) r, vänd, 1 r, 19 (23) a, 2 r tills, 

vänd. 

Fortsätt på detta sätt med att sticka intagningar i slutet 

av varvet till det är 2 m kvar på den nya trekanten ( 

vänster sticka och avigsidan). Sticka 2 r tills, vänd. Det 

finns nu 73 (85) m på stickan. Klipp av garnet och byt 

färg.  

 

Rad 3 fyrkanter (och udda radnummer): 

Fyrkanter från rätsidan (hela rutor från rätsidan) 

Det stickas inga trekanter i sidorna. Mot rätsidan mot 

dej, lyft den ensamma maskan över på höger sticka.  

Plocka med höger sticka upp 23 (27) räta m jämnt 

fördelat på den sneda sidan av den föregående 

radens trekant eller fyrkant  = 24 (28) m. Vänd. 

Varv 1 och 2. : 23 (27) a, 1 r, vänd, 23 (27) r, 2 r tills (1 m 

från den nya fyrkanten och 1 m från den ”gamla” 

trekant eller fyrkant från föregående rad. Vänd. 

Upprepa dessa två varv till alla maskor från föregående 

rads trekant eller fyrkant är hopstickade med maskorna 

från den nya fyrkanten. Sista varvet är från rätsidan. Låt 

de 24 (28) m vila på stickan. Klipp av garnet och byt 

färg. Sticka nästa 2 fyrkanter på samma sätt men med 

skillnad at det plockas upp  24 (28) m längs den sneda 

sidan.  

 

Sista raden med trekanter.  

Första trekanten (halva rutor från rätsidan)  

Med r-sidan mot dej, lyft den ensamma maskan över 

på höger sticka. Plocka med höger sticka upp  23 (27)  
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räta m jämnt fördelat på den sneda sidan av den 

föregående radens trekant eller fyrkant = 24 (28) m. 

Vänd. 

Varv 1och 2 : 23 (27) a, 1 r, vänd, 23 (27) r, 2 r tills (1 m 

från den nya trekanten och 1 m från den gamla 

trekanten eller fyrkanten från föregående varv. Vänd. 

Varv 3 och 4 : 22 (26) a, 2 r tills (int), vänd, 22 (26) r, 2 r 

tills (1 m från den nya trekanten och 1 m från den 

gamla trekanten eller fyrkanten på föregårende rad. 

Vänd.  

Varv 5 och 6 : 21 (25) a, 2 r tills (int), vänd, 21 (25) r, 2 r 

tills (1 m från den nya trekanten och 1 m från den 

gamla trekanten eller fyrkanten från föregående rad. 

Vänd.  

Fortsätt på detta sätt med att sticka intagningar i slutet 

på varvet från avigsidan och sticka maskorna från 

föregående rads trekant eller fyrkant tills med m från 

den nya trekanten tills det endast finns 1 m på höger 

sricka. Klipp av garnet och byt färg. Sticka de nästa två 

trekanter på samma sätt. Klipp av garnet och drag 

igenom sista m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKSTYCKE 

 

Lägg med fg A och på stickor 4 mm upp 72 (84) m och 

sticka efter vägledning för rad 1 , trekanter (startraden).  

Följ diagrammet för färgindelning. Sticka därefter rad 2 

och följ vägledningen.  Sticka rad 3 och följ 

vägledningen. Sticka rad 4 och följ vägledning för rad 

2. Sticka rad 5 och följ vägledning för rad 3. Sticka rad 6 

och följ vägledning för rad 2. Sticka sista raden efter 

vägledning efter ”Sista raden med trekanter”..  

 

FRAMSTYCKE 

Sticka framstycket lika som bakstycket. 

 

ÄRMAR 

Sticka 2 ärmar lika som bakstycket.  

 

MONTERING OCH KANTER 

Fäst alla trådar. Sy axelsömmarna och låt ca 34 

cm(eller önskad bredd) vara öppen för halsen. Sy i 

ärmarna och ärmsömmen ska vara på undersidan av 

ärmen. Sy ärm och sidsömmarna. Plocka med 

rundsticka 3,5 mm och med fg A upp ca 144 (168) m 

nedtill på tröjan och sticka 4 cm resår (1 vriden rät, 1 a). 

Maska av. Virka, med virknål 4 mm, en rad smygmaskor, 

med fg A, längs halskanten. Plocka med strumpstickor 

3,5 mm och med fg A upp ca 72 (84) m längs 

nederkanten på ärmen och sticka 6 cm resår( 1 vriden 

rät, 1 a). Maska av. Plocka upp och sticka lika på andra 

ärmen.  

 

Börja här 

Diagrammet används både till 

framstycke, rygg och ärmar 


