
Beskrivning nr: 1989  
 

Le  / Mönsterstickad Randig tröja 

 
 

MATERIAL: ORGANIC TRIO (50% organic 

merino ull, 25% organic bomull, 25% silke). 

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

MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca 90 (101) 113 

(125) 134 cm. 

HEL LÄNGD: Ca 60 (62) 64 (66) 68 cm. 

ÄRMHÅLSDJUP: Ca. 19 (20) 21 (22) 23 cm 

GARNÅTGÅNG: 

Fg 1: 3 (4) 4 (5) 5 fg 5032 eller 5027, 

Fg 2: 3 (4) 4 (4) 4 fg 5016 eller 5020, 

Fg 3: 1 (1) 1 (2) 2 fv. 5015 eller 5019. 

STICKOR: Jumperstickor 3 och 4 mm. 

Rundsticka 3 mm, 40cm till halskanten. 

MASKTÄTHET: 25 m och 25 varv 

slätstickning på stickor 4 mm 4= 10 x 10 

cm. 

Stämmer inte masktätheten bör det bytas 

till grövre eller tunnare stickor.  

 

MÖNSTER 

2 r, *omslag, 2 r tills* 2 r. Upprepa * - *.  

 

RANDNING  

14 varv fg  5032, 

14 varv fg 5016, 

6 varv fg 5015. 

Upprepa dessa 34 varv. 

 

 

FRAMSTYCKE 

Lägg upp 112 (127) 142 (156) 168 m på 

stickor 3 mm och med fg 1. Sticka resår i 2 

cm. Byt till stickor 4 mm och fg 2 samt 

sticka mönster.  

När arb mäter 41 (42) 43 (44) 45 cm 

avmaskas för ärmhål i båda sidor med  

4,2,1 (4,2,1) (4,2,1) (6,2,2) 6,2,2 m. När 

ärmhålet mäter  7 (8) 9 (10) 11 cm 

avmaskas för halsen, de mittersta 20 m.  

Maska därefter av 1 m vid halsen 10 (11) 

12 (13) 14 ggr. När ärmhålet mäter 19 (20) 

21 (22)-23cm avmaskas resterande 

maskor för axel. Sticka andra sidan lika 

men spegelvänd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKSTYCKE 

Stickas som  framstycket. När ärmhålet 

mäter 15 (16) 17 (18) 19cm avmaskas de 

mittersta 32 (34) 36 (38) 40 m för nacken. 

Maska därefter av 1 m mot halsen 4 

ggr.När ärmhålet mäter 19 (20) 21 (22) 23  

cm avmaskas för axel. Sticka andra sidan 

på samma sätt men spegelvänd. L 

 

ÄRMAR 

Lägg upp 62 (64) 64 (68) 72 m på stickor 3 

mm och med fg 1 och sticka resår 1 r, a  i 

2 cm. Byt till stickor 4 mm fg 2. Sticka 

ränder enl randningen. Öka 1 m i varje 

sida på vart 8-e(8-e) 7-e(6-e) 6-e varv 15 

(16-18-19-19) ggr. När arb mäter  52 (52) 

51 (50) 49 cm avmaskas med  4,2,1 (4,2,1) 

4,2,1 (6,2,2) 6,2,2 m i varje sida. Maska av 

resterande maskor på en gång.  

 

MONTERING OCH HALSKANT  

Sy ihop sidsömmarna från avigsidan. Sy 

ihop ärmarna från avigsidan samt sy i 

dem på bålen från avigsidan. 

Halskant: Plocka upp ca. 134 (136) 138 

(140) 142 m runt halsen med fg 1. Sticka 6 

varv resår, 1 avigt varv(vikvarv), 6 varv 

resår. Maska av. Vik in halskanten i 

vikvarvet, mot avigsidan och sy till. 
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