
 



Beskrivning nr: 1914  
 

Claudia / 

Design Lærke Bagger 
 
 

MATERIAL: INCAWOOL (100% highland 

wool) og Glamour (70% viskose, 30% lurex) 

STORLEK: S/M (L /XL). 

MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca. 120 (140) cm. 

HEL LÄNGD: Ca. 54 (62) cm. 

GARNÅTGÅNG: 

INCA: 5 (5) n fg 2260, 

Glamour: 4 (5) n fg 2000. 

STICKOR: Jumperstickor 5 och 9 mm, 

rundsticka 5mm.  

MASKTÄTHET: 12 m och 15 varv 

mönsterstickning på stickning på stickor 9 

mm = 10x10 cm. 

Stämmer inte masktätheten bör det bytas 

till grövre eller tunnare stickor.  

 

 

INFORMATION 

Tröjan är stickad i tärningsmönster med 1 

tråd av varje kvalitet, IncaWool och 

Glamour. Fram och bakstycket är 

hopmonterat med axelsöm och därefter 

plockas det upp för ärmar.  

Tröjan är enkelt att förlänga men tänk på 

garnåtgången i så fall. 

 

BAKSTYCKE 

Lägg upp med en tråd av varje kvalitet 

och på stickor  5 mm 75 (85) m och sticka 

mönster fram och tillbaka på stickan, enl 

diagram = 15 resp 17 ”rutor” på de olika 

stl. Sticka 1 mönsterrapport = 12 varv, och 

byt därefter till stickor 9 mm. Fortsätt att 

sticka mönster till det är stickat totalt 8 (9), 

upprepningar av rapporten (inkl varven 

på stickor 5 mm ). Maska av. 

 

FRAMSTYCKE 

Stickas lika bakstycket till det är stickat  5 

(6) upprepningar av rapporten. På nästa 

varv: fortsätt i mönster och sticka  30 (35) 

m, maska av de mittersta 15 m och sticka 

varvet ut. Sticka nu varje sida för sig. 

Maska av för halsen med 2,1,1,1 och 

sticka till arb har samma höjd som  

 

 

 

 

 

 

 

bakstycket. Maska av. Sticka andra sidan 

lika men spegelvänt.    

 

ÄRMAR 

Sy ihop axelsömmarna. Nu plockas det 

upp maskor fär ärmarna med stickor 9 

mm. Börja på bakstycket och från 

rätsidan och plocka totalt  55 (65) m. 28 

(33) m på bakstycket och  27 (32) m på 

framstycket. Plocka ungefär 3 maskor/4 

varv. OBS: Nästa varv är från avigsidan 

och börjar med varv 2 i diagrammet.  

Sticka mönster efter diagrammet i 3 

rapporter. Byt till stickor 5 mm och sticka 

ännu 1 rapport av diagrammet. Mask av. 

Plocka upp och sticka den andra ärmen 

på samma sätt men börja plocka på 

framstycket.  

 

MONTERING OCH HALSKANT 

Sy ihop sid- och ärmsömmarna.  Plocka 

med rundsticka 5 mm upp ca 88 m längs 

halskanten. Sticka resår 1 vriden rät, 1 a, i 

7 cm. Maska av löst. Vik in kanten mot 

avigsidan och sy till med lösa stygn.  
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Rät på rätsidan, avig på avigsidan 

Avig på rätsidan, rät på avigsidan 

Slutrapport     10 m upprepas 

av rutor 

                       Börja här 

 


