
 

 



Beskrivning nr: 1916  
 

Alma / Slätstickad tröja 

Design Lærke Bagger 
 
 

MATERIAL: Borstad ull (25% alpaca, 57% ull, 

18% nylon). 

STORLEK: S (M) L (XL) XXL. 

MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca.  96 (104) 112 

(120) 128 cm. 

HEL LÄNGD: Ca. 59 (60) 61 (62) 63 cm. 

GARNÅTGÅNG: 7 n fg 4417. 

STICKOR: Rundstickor och strumpstickor 6 och 

7 mm. 

MASKTÄTHET: 14 m och 20 varv slätstickning  = 

10 x 10 cm. 

Stämmer inte masktätheten bör det bytas till 

grövre eller tunnare stickor.  

 

 

INFO 

Sticka första och sista maskan rät alla varv( ej 

vid rundstickning), så bildas en fast rak kant.  

 

Förkortningar: 

Slätstickning: räta maskor på rätsidan, och 

aviga på avigsidan.  

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

1 utt: tag upp länken mellan maskorna och 

sticka den vriden rät.  

 

BÅLEN 

Lägg på rundsticka 6 mm upp 138 (150) 158 

(170) 178 m och sätt markör vid varvets 

början. Sticka resår 1 vriden rät, 1 a i 69 (75) 

79 (85) 89 m, sätt markör och sticka varvet ut. 

Markörerna är tröjans sidor. Sticka 6 cm resår. 

Byt till rundsticka 7 mm och slätstickning.  När 

det är stickat 5 cm slätstickning (alla stl), 

stickas intagningarn enl följande: *efter 

markör 2 r, 2 r tills, sticka till det är 4 m kvar 

innan nästa markör, 1 enk int, 2 r*, upprepa 

varvet ut.  Upprepa intagningarna på var 5-e 

cm (alla stl), totalt 5 ggr = 118 (130) 138 (150) 

158 m. När hela arb mäter 37 cm, avmaskas 

för ärmhål enl följande: Maska av 2 (2) 3 (3) 4 

m på varje sida om markörerna = 110 (122) 

126 (138) 142 m kvar på varvet. Låt arb vila.  

 

ÄRMAR 

Lägg på strumpstickor 6 mm, upp 30 (30) 33 

(33) 33 m. Sätt markör vid varvets början och 

sticka 6 cm resår 1 vriden rät, 1 a. Byt till 

strumpstickor 7 mm och slätstickning  och på 

första varvet regleras maskorna till  29 (29) 31  

 

(31) 33 m (sticka 2 r tills). När det är stickat 2 

cm slätstickning  ökas 1 m på varje sida 

varvets början. Gör dessa ökningarna på 

varannan cm till det finns 47 (51) 55 (59) 63 m 

på varvet. När ärmen mäter 41 cm (eller 

önskad längd) avmaskas med  2 (2) 3 (3) 4 m 

på varje sida om varvets början. Låt arb vila. 

Sticka en ärm till på samma sätt.  

 

OK 

Sätt alla delarna på rundsticka 7 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 1 varv slätstickning och sätt en 

markör mellan styckena = 4 markörer. Minska 

för raglan på nästa varv enl följande:  *sticka 

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

Upprepa * - * varvet ut. Sticka dessa 

intagningar på vartannat varv till det finns  41 

(43) 43 (45) 45 m på framstycket. Nästa varv:  

maska av de mittersta 11 (13) 13 (15) 15 m för 

halsen och sticka varvet ut. Klipp av garnet. 

Flytta maskorna till den ena sidan på stickan , 

utan att sticka dem, så att det går att börja 

sticka från vänster sida av arb hals. Sticka nu 

fram- och tillbaka på stickan och fortsätt 

med raglanintagningarna från rätsidan . 

Maska av för halsen med  2,2,1,1 m i början 

av varje varv. Sticka till alla maskor på 

framstycket är använda. Maska av 

resterande maskor.  

 

MONTERING OCH HALSKANT 

Plocka upp ca. 84 (88) 88 (90) 90 m runt 

halskanten med rundsticka 6 mm. Sticka 3 cm 

resår ,1 vriden rät, 1 a. Maska av i resår. Sy 

samman ärmhålen från avigsidan. Fäst 

trådarna.  


