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Margrethe / Långtröja med polo 

Frigga Design 
 

MATERIAL: SILK KID MOHAIR (72% MOHAIR, 

28% SILKE) OCH  NATURULD (100% ULL). 

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

MODELLENS BRÖSTVIDD: CA. 86 (95) 110 

(120) 130 (140) CM. 

HEL LÄNGD: CA 80 (82) 84 (86) 88 (90) CM. 

ÄRMHÅL: Ca 20 (21) 22 (23) 24 (25) cm. 

GARNÅTGÅNG: 

SILK KID MOHAIR: 4 (5) 5 (6) 6 (6) n fg 

1029. 

Naturuld: 2 n fg 920, gäller alla stl. 

STICKOR: Rundsticka 7 (40 och 80 cm). 

MASKTÄTHET: 14 m och 16 varv i 

slätstickning på sticka 7 mm = 10 x 10 cm. 

Stämmer inte masktätheten bör det bytas 

till grövre eller tunnare stickor.  

 

 

BÅLEN 

Lägg löst upp 120 (135) 155 (170) 180 

(195) m med Silk Kid Mohair på rundsticka 

7 mm (80cm), tag ihop och sticka runt. 

Sticka 1 rätt varv. Nu stickas vändvarv i 

slätstickning. Vid vändning lyfts första 

maskan och drag åt när denna maska 

stickas nästa gång.   

Sticka 5 räta, vänd, sticka 10 aviga, vänd, 

sticka 15 räta.... sticka 5 m mer för varje 

vändsning och sticka på samma sätt till 

alla maskor är förbrukade. Sticka därefter 

hela vägen runt. Sticka rakt upp till arb 

mäter 60 (61) 62 (63) 64 (65) cm. Arbetet 

delas nu i 2 lika delar och varje del stickas 

klart var för sig. Öka nu på de nästa 3 

varven från rätsidan enl. följande: Första 

gången ökas 10 (12) 14 (15)16 (18)m i 

varje sida. De nästa 2 gångerna ökas 17 

m i varje sida. Sticka nu rakt upp 12 (13) 

14 (15) 16 (17) cm. Maska av de mittersta  

26 (27) 28 (30) 30 (31) cm och sticka 1 cm 

rakt upp i varje sida = axel. Maska av. 

Sticka andra delen lika. Sy ihop 

axelsömmarna.  

 

 

 

 

 

 

KRAGE 

Lägg upp  72 (76) 76 (80) 80 (84) m på 

rundsticka 7 (40cm) med Naturuld. Tag 

ihop och sticka runt i resår (2 r,2 a). Sticka 

rakt upp i 10 cm. Maska av. Vik kragen så  

den blir dubbel och sy den på 

halsringningen med Silk Kid Mohairgarnet.   

 

ÄRMAR 

Lägg upp 28 (32) 32 (36) 36 (36) m på 

sticka 7 med Naturuls. Sticka resår ( 2 r, 2 

a) fram och tillbaka på stickan. Öka 1 m i 

varje sida på vart  8-e (10-e) 8-e (8-e) 6-e 

(4-e) v,  4 (3) 4 (4) 5 (7) ggr. När ärmen 

mäter 20 cm maskas alla maskorna av. Sy 

ihop ärmen och sy fast ärmen på bålens 

ärm med Silk Kid Mohairgarnet.  
 


