
Beskrivning nr: 1968  

 
Marie  / Randig tröja 
 

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

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

MODELLENS BRÖSTVIDD: ca. 115 (120) 126 (132) 

136 (140) cm. 

HEL LÄNGD: ca. 52 (54) 56 (58) 60 (62) cm. 

GARNÅTGÅNG: 

Fg 1: 2 (2) 2 (3) 3 (3) n fg 1029 eller 1057, 

Fg 2: 1 (1) 1 (2) 2 (2) n fg 1118 eller 1071, 

Fg 3: 1 (1) 1 (2) 2 (2) n fg 953 eller 1122, 

Fg 4: 1 (1) 1 (2) 2 (2) n fg 1022 eller 1095, 

Fg 5: 1 (1) 1 (2) 2 (2) n fg 1011 eller 4324, 

Fg 6: 1 (1) 1 (2) 2 (2) n fg 1086 eller 1175. 

 

STICKOR: Jumperstickor  4 och 5 mm och 

rundsticka 5 mm.  

MASKTÄTHET: 14 m = 10 cm. 

Stämmer inte masktätheten bör det bytas till 

grövre eller tunnare stickor.  

   

INFO 

Tröjan är stickad i patentstickning och med 

randning som består av 6 olika färger. Sticka 

randmönstret enl beskrivet förutom på 

resårkanterna.  

  

RANDMÖNSTER 

2 varv med fg  1 

2 varv med fg 2 

2 varv med fg 3 

2 varv med fg 4 

2 varv med fg 5 

2 varv med fg 6 

Upprepa dessa varv hela tiden.  

  

PATENT 

Varv 1: (rätsidan av arb): 1 rät * Lägg garnet över 

vänster sticka och lyft av 1 m som om den skulle 

stickas avigt, 1 rät*. Upprepa * - * .  

Varv 2: Lägg garnet över vänster sticka och lyft av 

1 m som om den skulle stickas avigt. * Sticka ihop 

omslaget med nästa maska rätt, lägg garnet över 

vänster sticka och lyft av 1 m som om den skulle 

stickas avigt*.  Upprepa * - *.  

Varv 3: Sticka ihop omslaget med nästa maska 

rätt. * Lägg garnet över vänster sticka och lyft av 

1 maska som om den skulle stickas avigt, sticka  

ihop omslaget med nästa maska rätt*. Upprepa * 

- * .  

Upprepa varv 2 och 3 genom hela arb.   

  

BAKSTYCKE 

Lägg på stickor 4 mm och med fg 1 upp 79 (83) 

87 (93) 97 (101) m. Sticka 5 cm resår, 1 r, 1 a ( 

första varvet är avigsidan av arb). Byt till stickor 5 

mm och sticka randmönster i patentstickning till 

hela arb mäter  45 (46) 48 (49) 51 (52) cm. Nu 

avmaskas för axel, 1 m i varje sida. Därefter med 2  

 

 

 

 

 

m i varje sida på vartannat varv  13 (14) 15 (16) 17 

(18) ggr. De resterande 25 (25) 25 (27) 27 (27) m 

avmaskas i resår.  

  

FRAMSTYCKE 

Sticka på samma sätt som bakstycket till 

axelavmaskningen börjar. Samtidigt med denna 

avmaskas de mittersta 5 (5) 5 (7) 7 (7) m i resår 

och var sida stickas klart för sig. Maska av 

ytterligare  3,2,2,1 m mot halsen, på vartannat 

varv och 1 m på vart 4-e varv 2 ggr. Fortsätt rakt 

upp till alla axelavmaskningarna är gjorda.  

  

ÄRMAR 

Lägg på stickor 4 mm och med fg 1 upp 27 (29) 

29 (31) 31 (33) m. Sticka resår som på bakstycket i 

6 cm. Byt till sticka 5 mm. Sticka därefter 

patentmönster och ränder enl. beskrivning och på 

vart 12-e varv ökas 1 m i varje sida 11 (11) 12 (12) 

12 (13) ggr = 49 (51) 53 (55) 55 (59) m. När hela 

arbetet mäte  43 (43) 44 (44) 45 (45) cm - eller 

önskad längd, maskas alla maskor av i resår, på 

en gång.  

  

MONTERING OCH HALSKANT. 

Sy eller virka ihop axelsömmarna med 

smygmaskor. Plocka med rundsticka 5 mm upp 

runt halsen: Börja mitt bak och plocka 1 m för 

varje avmaskad maska. I böjarna på framstycket 

plockas ca 16 (17) 18 (18) 19 (20) m samt 1 m i 

varje avmaskad maska mitt fram. Sluta med att 

plocka upp 1 m i varje avmaskad m mitt bak =  

ca 63 (65) 67 (71) 73 (75) m totalt. Sticka resår 1 r, 

1 a i 7 cm.  Maska av löst. Vik in halva kanten mot 

avigsidan och sy fast den med lösa stygn eller 

virka med smygmaskor. Sy i ärmarna med ett 

ärmhålsdjup på ca 18 (19) 20 (21) 21 (22) cm. Sy 

ärm-  och sidsömmarna  ½ m in.  
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