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Stephanie / Mönsterstickad tröja  
 

MATERIAL: Alpaca 400 (100% Alpaca) och Silk kid 

mohair (75% Mohair, 28% Silke). 

STORLEK: S (M) L. 

MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca 95 (103) 109 cm. 

HEL LÄNGD: Ca 57 (60) 63 cm. 

GARNÅTGÅNG: 

Alpaca 400: 3 (3) 3 n fg 9235, 

SILK KID MOHAIR: 4 (4) 5 n fg 1132. 

TILLBEHÖR: 5 knappar. 

STICKOR: Strumpstickor och rundstickor 3,5 och 4,5 

(40 och 80 cm). 

MASKTÄTHET : 21 m och 26 varv på sticka 4,5 mm 

= 10 x 10 cm.  

Stämmer inte masktätheten bör det bytas till 

grövre eller finare stickor. 

   

INFO 

Koftan stickas med dubbelt garn, en tråd av varje 

kvalitet. 

  

FRAMKANTER 

De sista  3 m i slutet av varje varv från avigsidan 

stickas aviga, på nästa varv(rätsidan) lyfts de 3 

första maskorna av med garnet bakom arb.  

De sista 3 m i slutet av varje varv från rätsidan 

stickas räta. På nästa varv (avigsidan) lyfts de 3 

maskorna av med garnet framför arb.   

  

BÅLEN 

Lägg upp 196 (212) 226 m på rundsticka 3,5 mm 

och sticka resår (kom ihåg de 3 kantmaskorna i 

varje sida). Sätt en markör efter 50 (54) 57 m = 

framstycke och ännu en markör efter  96 (104) 112 

m = bakstycke. Om du önskar knapphål på din 

kofta stickas de över 2 m direkt efter de 3 

kantmaskorna på höger framstycke. Det första 

knapphålet stickas när arb mäter 1 cm de 

efterföljande med  4 (5) 5 cm mellanrum upp till 

intagningarna  för V-halsen börjar = totalt 5 

knapphål.  Efter 10 cm resår skiftas till stickor  4,5, 

och sticka 2 varv slätstickning där det ökas 3 (3) 4 

m på varje framstycke och 4 m på bakstycket  = 

53 (57) 61 m på framstycken och 100 (108) 116 m 

på bakstycket. Sticka slätstickning  och 

hålmönster på framstycken efter diagram 

(bakstycket stickas  i slätstickning utan 

hålmönster).  

Hålmönster 1 stickas 5 m från framkanten och  9 

(9) 11 m från sidmarkören. 

Hålmönster 2 stickas mellan de 2 

hålmönsterbårdena 1.  

När bålen mäter 19 (21) 23 cm börjar intagningar 

för V-hals från rätsidan enl. följande:  Börja varvet 

som hittills med att lyfta 3 m, 1 r, 2 vridet räta tills, 

sticka till det finns 6 m kvar på varvet, 2 r tills, 1 r, 

och de 3 kantmaskorna som förut. Sticka avigt 

tillbaka. Upprepa dessa 2 varv på  vartannat varv   

 

 

 

7 (5) 7 ggr, på vart 4-e v  5 (7) 7 ggr och på vart  

6-e varv  4 (5) 3 ggr. SAMTIDIGT när bålen mäter  

27 (29) 31 cm, eller önskad längd till ärmhålet, 

(obs ärmhålet är djupt ca 30 (31) 32 cm)avmaskas 

8 m i varje sida för ärmhål, (4 m på varje sida om 

marköerna). Låt arb vila.   

  

ÄRMAR 

Lägg upp 41 (45) 49 m på stickor 3,5 mm och 

sticka 2 cm resår. Byt till stickor 4,5 mm och sticka 

slätstickning och hålmönster efter diagram 3.  

Sticka till arb mäter 6 (7) 8 cm. Öka därefter 1 m i  

 

 

varje sida ( genom att ta upp länken mellan de 2 

yttersta maskorna och sticka den vriden rät) på 

vart 6-e varv 8 ggr  = 57 (61) 65 m. När ärmen 

mäter  25 (26) 27 cm ökas 1 m i varje sida på 

vartannat varv  17 ggr = 91 (95) 99 m. Nu mäter 

ärmen ca 40 (41) 42 cm. Maska av med 4 m i 

varje sida. Låt arb vila.  

Sticka en ärm till på samma sätt. 

 

 OKET 

Sätt in ärmarna mellan fram- och bakstycke på 

bålen där det är avmaskat 8 m för ärmhål.  

Sätt en markeringstråd vid de 4 ställen där 

delarna är sammasatta.  Fortsätt att sticka 

framkanter och hålmönster på framkanter och 

ärmar som hittills. Efter 2 varv börjar intagningar för 

raglan på varven från rätsidan och på varje sida 

om de 4 markeringarna: *sticka  til 3 m före första 

markören, 2 r tills, 2 r, 2 r vridet tills*. Upprepa * - * 

vid alla 4 markeringarna = minskat  8 m . 

På bakstycket stickas intagningarna på vart 4-e 

varv 8 ggr och därefter på vartannat v 21 (23) 27 

ggr. 

På framstycken upprepas intagningarna på 

vartannat varv totalt  28 (30) 32 ggr. 

SAMTIDIGT minskas för V-halsen som beskrivet 

tidigare. När V-halsen och raglanintagningarna 

på framstycken är stickade finns det inte fler 

maskor kvar på framstycken, endast de 3 

kantmaskorna som sätts på en tråd till senare.  

Maska av för hals/axel på ärmarnas maskor enl. 

följande:  3x4 m, 3x3 m og 2x2 m - (2x5 m, 1x4 m, 

2x3 m, 3x2 m) - 1x5 m, 3x4 m, 4x2 m. 

SAMTIDIGT stickas raglanint på bakstycket till det 

finns  34 (38) 38 m kvar . Låt nackens maskor vila.  

  

MONTERING OCH HALSKANT 

Sy ihop ärmarna och sy samman de 8 maskorna 

under ärmen till vid bålen. 

Halskant: Plocka upp 24 (26) 28 m längs den ena 

ärmkanten, flytta över nackens 34 (38) 38 m på 

stickan, och plocka upp 24 (26) 28 m längs den 

andra ärmkanten =  82 (90) 94 m. Sticka I-cord 

över dessa maskor: Från rätsidan  flyttas de 3 m 

från framkanten över på stickan med de  
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upplockade maskorna.  Med en strumpsticka 3,5 

mm stickas enl. följande:  *2 r, 2  r vridet tills  (1 m 

från kanten och 1 m från de upplockade på 

bålen), flytta tillbaka  3 m på 

strumpstickan*.Upprepa * -* till alla halshantens 

maskor är stickade( sticka gärna lite fast). Sy de 3 

m från den andra framkanten tillsammans med 

de 3 öppna maskorna på I-corden med 

maskstygn.  
  

(Om du inte känner till I-cordtekniken så finns det 

hjälp på Youtube- där finns många bra 

instruktionsvideor. )  

 

 

Hålmönster 1 

Hålmönster 2 

 

Hålmönster 3 

Omslag, 2 r tills 

Upprepa mönster över 4 maskor 

2 r tills, omslag 

Omslag, 2 r vridet tills 

Omslag, 2 r vridna tills – 2 r tills, omslag 

Hålmönster 2 ( över 20 m) mitt mellan 

de  2 hålmönster 1 bård 

Hålmönster 1 ( över 3 maskor) 

Omslag – lyft 1 m, 2 r tills, dra den 
lösa maskan över - omslag 


