
Beskrivning nr: 2300  
 

Mille / Randig tröja   
 

MATERIAL: Borstad ull (57% ull, 25% Alpaca, 18% 

Nylon). 

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

MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca 92 (97) 102 (107) 112 

(117) cm. 

HEL LÄNGD: Ca. 56 (57) 58 (59) 60 (61) cm. 

GARNÅTGÅNG: 

Fg 1: 3 (3) 3 (3) 4 (4) n fg 100, 

Fg 2: 1 (1) 2 (2) 2 (2) n fg 3810, 

Fg 3: 1 (1) 2 (2) 2 (2) n fg 1623. 

STICKOR: Rundsticka 7 och 8  mm(40, 80 cm), 

strumpstickor 7 och  8 mm. 

MASKTÄTHET: 11 m och 18 varv slätstickning på 

stickor 8 mm  = 10 x 10 cm. 

Stämmer inte masktätheten bör det bytas till 

grövre eller tunnare stickor.  

  

Borstad ull är mycket elastisk så gör ett stickprov 

innan du börjar på tröjan. Angivna stickor är 

endast vägledande.   

  

Plm = placera markör 

  

INFO 

Tröjan stickas uppifrån och ned på rundsticka och 

delas vid ärmhålet. Medans ärmarna maskor vilar 

stickas först bålen och därefter ärmarna. Tröjan 

stickas i breda ränder. Om det endast finns ett tal i 

beskrivningen gäller det för alla stl. Plagget kan 

med fördel läggas utsträckt  mellan fuktiga 

handdukar över natten.  

  

RÄNDER 

* 5 cm med fg 1, 5 cm med fg 2, 5 cm med fg 1,   

5 cm med fg 3 *. Upprepa * - * på hela arbetet. 

Resårerna stickas i fg 1. 

  

HALSKANT 

Lägg upp  44 (44) 48 (48) 52 (52) m med fg 1 på 

rundsticka 7 mm eller på strumpstickor 7 mm (eller 

rundsticka/magic loop). Sticka  6 cm resår 2 r, 2 a. 

På sista varvet placeras markörer(plm)  enl. 

följande:  Efter 6 m, plm = höger  ärm. Sticka 16 

(16) 18 (18) 20 (20) m, plm = framstycke. Sticka 6 

m, plm = vänster ärm. Sticka 16 (16) 18 (18) 20 (20) 

m, placera här 2 markörer eller en av annan färg 

än de andra, visar  bakstycke samt varvets början.  

  

OK 

Byt till rundsticka 8 mm och slätstickning samt 

ränder enl. Beskrivning ovan.  

Raglanuttagning: Flytta markören vid varvets 

början, sticka 1 m, 1 utt. Sticka till 2 m före nästa 

markör, * 1 utt, sticka 1 m. Flytta markör,  1 m, 1 utt 

*. Upprepa * - * vid de 2 nästa markörerna. Sticka 

till 2 m före nästa markör = varvets början, 1 utt, 

sticka 1 m.  

 

 

 

 

 

Upprepa raglanuttagningarna på vartannat varv 

totalt 15 (16) 16 (17) 18 (19) ggr. = 164 (172) 176 

(184) 196 (204) m på varvet.   

Ärmhål och delning av arb: 

Från varvets början sätts höger ärms  36 (38) 38 

(40) 42 (44) m på en hjälpsticka, sticka 

framstyckets 46 (48) 50 (52) 56 (58) m, sticka 

vänster ärms  36 (38) 38 (40) 42 (44) m på en 

hjälpsticka, sticka bakstyckets 46 (48) 50 (52) 56 

(58) m. Låt ärmarnas maskor vila. På nästa varv 

slås det upp 4 (6) 6 (6) 6 (6) m till ärmhål, sticka 

framstyckets maskor, lägg upp 4 (6) 6 (6) 6 (6) m 

för nästa ärmhål, sticka bakstyckets maskor. 

  

BÅLEN 

Sticka nu runt på bålens  100 (108) 112 (116) 124 

(128) m och sticka ränder enl beskrivning.  När arb 

från ärmhålet mäter ca 31 cm, skiftas till fg 1 och 

rundsticka 7 mm. Sticka 6 cm resår 2 r, 2 a. Maska 

av.  

  

ÄRMAR 

Sätt ärmens maskor på rundsticka 8 mm och i  

förlängningen av ärmens maskor plockas  det 

upp  4 (4) 6 (6) 6 (6) m i kanten på bålens maskor i 

ärmhålet  = 40 (42) 44 (46) 48 (50) m. Plm vid 

varvets början = under ärmen. Fortsätt i 

slätstickning och ränder. Sticka  4 (2) 2 (2) 4 (4) 

varv.  

Nu minskas 2 m på vart  10-e(9-e) 9-e(8-e) 7-e (7-

e) varv totalt  7 (8) 8 (9) 10 (10) ggr. Byt till 

strumpstickor när maskorna inte räcker till för 

rundstickan. Sticka till ärmen mäter 44 cm, eller 

önskad längd.  Det är nu  26 (26) 28 (28) 28 (30) m 

på varvet.Byt till strumpstickor 7 mm och sticka 6 

cm resår 2 r, 2 a. Maska av. Sticka andra ärmen 

lika.   

  

MONTERING 

Vik in halva halskanten mot mitten och sy fast den 

på insidan så den blir 3 cm bred. 

 

 

 

 

 


