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Savannah / Randig tröja med flätor  
 

MATERIAL: Blend (50% bomull, 50% akryl). 

STORLEK: S (M) L (XL). 

PLAGGETS ÖVERVIDD: Ca 94 (100) 106 (112) 

cm. 

PLAGGETS LÄNGD: Ca 65 (66) 67 (68) cm. 

GARNÅTGÅNG: 

Färg A: 3 (3) 4 (4) nystan färg nr 0922 eller 

4408. 

Färg B: 3 (3) 3 (4) nystan färg nr 1330 eller 

6310. 

Färg C: 3 (3) 3 (3) nystan färg nr 1439 eller 

4121. 

Färg D: 3 (3) 3 (4) nystan färg nr 1022 eller 

4609. 

Färg E:  1 (1) 1 (1) nystan färg nr 0201 eller 

3803. 

Stickor: Rundsticka nr 3½ (40 och 80 cm), 

strumpstickor nr 3½. 

Stickfasthet: 32 m och 34 varv mönster på 

stickor nr 3½ = 10x10 cm. 

Om stickfastheten inte stämmer byt till 

tunnare eller tjockare stickor. 

 

Obs! Hela arbetet stickas runt på rundsticka 

och strumpstickor = kropp och ärmar. 

Eftersom plagget delvis är resårstickat drar 

arbetet ihop sig och ger ett tätsittande 

plagg. 

 

Randmönster: 

Uppläggning och 4 varv A, 

2 v färg E, 

4 v färg B, 

2 v färg E, 

4 v färg C, 

2 v färg E, 

4 v färg D 

2 v färg E. 

Sticka dessa 24 varv ytterligare en gång och 

fortsätt med: 

*8 v färg A, 

8 v färg B, 

8 v färg C, 

8 v färg D*. 

Upprepa * till * resten av arbetet. 

 

BÅL 

Med rundst nr 3½ (80 cm), och med färg A, 

lägg upp 294 (322) 350 (378) m. Sätt ihop till 

en ring och sticka runt med ränder (se förkl) 

och mönster enl diagram. 

 

 

 

 

Sätt en märktråd för att markera varvets 

början = vänster sidsöm. Sätt en märktråd 

efter 147 (161) 175 (189) m = höger sidsöm. 

När hela arbetet mäter ca 42 cm (sluta med 

tredje varvet i mönstret), maskas på nästa 

varv av för ärmhål: I varvets början, maska av 

7 m, fortsätt i mönster tills 7 m återstår före 

höger sidsöm, maska av 14 m. Sticka tills 7 m 

återstår på varvet och maska av dem. Det är 

nu 133 (147) 161 (175) m på resp fram- och 

bakstycke. Låt arbetet vila. 

 

ÄRMAR 

Med rundst nr 3½ (80 cm), och med färg A, 

lägg upp 63 (63) 77 (77) m. Fördela m på fyra 

strumpst och sätt ihop till en ring. Sätt en 

märktråd efter första m på varvet och före 

sista m på varvet. Dessa 2 m är ärmsömsm. 

Sticka ränder (se förkl) och mönster enl 

diagram som på bålen. Öka 1 m på var sida 

om ärmsömsm vart 4:e (3:e) 4:e (3:e) varv 5 

ggr. Öka genom att sticka länken mellan 2 m 

vriden rät. Inkludera de ökade m i mönstret 

efterhand. Fortsätt därefter öka på vart 5:e 

(4:e) 5:e (4:e) varv 23 (30) 23 (30) ggr = 119 

(133) 133 (147) m. 

När hela ärmen mäter 42 cm, sluta med 

samma rand/mönster som på bålen, maskas 

de 7 första och 7 sista m på varvet av för 

ärmhål = 105 (119) 119 (133) m. Låt arb vila 

och sticka en ärm till. 

 

OK 

Samla ärmar och bål på rundst (80 cm). Börja 

sticka från bålens vänstra sida och sticka runt 

med ränder och mönster över framstycke, 

ärm, rygg och ärm = 476 (532) 560 (616) m. 

Sticka 2 cm runt i mönster över alla m (sluta 

med ett varv 1, 3 eller 4 i mönstret). Sticka 1:a 

m på varvet och sätt en ny märktråd. Denna 

markerar varvens början resten av arbetet – 

varvet börjar nu med 5 m vr resår. På nästa 

varv börjar intagningar – över de 5 m vr resår 

– enl följ: 

Intagningsv 1: Varvet börjar. *Lyft 1 m avigt, 

lyft 1 m vr rätt. Sätt tillbaka båda m på 

vänster sticka och sticka dem rätt tills. = 

VRTILLS. Sticka 5 m mönster.* Upprepa * till * 

varvet ut = 408 (456) 480 (528) m. Sticka 13 

(13) 14 (14) varv uppöver som m visar. 

Intagningsv 2: *Sticka 2 m avigt tills., sticka 4 

m mönster*. Upprepa * till * varvet runt = 340 

(380) 400 (440) m. Sticka 13 (13) 14 (14) varv 

uppöver. 
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Intagningsv 3: *Sticka 2 VRTILLS, stick 3 m 

mönster*. Upprepa * till * varvet runt = 272 

(304) 320 (352) m. 

Intagningsv 4: * Sticka 2 m avigt tills., sticka 2 

m mönster*. Upprepa * till * varvet runt = 214 

(228) 240 (264) m. Sticka 13 (13) 14 (14) varv 

uppöver sluta med ett varv 1, 3 eller 4 i 

mönstret. 

Intagningsv 5: *Sticka 2 m räta tills, 1 rm*. 

Upprepa * till * varvet runt = 136 (152) 160 

(176) m. Nu stickas bara vridningar – över 2 m  

–  varvet runt. Sticka 1 cm runt som m visar. 

På nästa varv görs intagningar över 

varannan vridning enl följ: Varvet börjar. 

*Sticka de 2 rm rätt tills, 2 m mönster 

(vridning)*. Upprepa * till * varvet ut = 102 

(114) 120 (132) m. Det blir nu små vridningar 

med 1 am emellan varvet runt. Sticka 6 cm 

uppöver och som m visar. Maska av löst i 

mönster. 

 

MONTERING 

Sy ihop de 14 avm m under var ärm med de 

avm m på bålen. 

 

 

 

 

 

Upprepa 

         Upprepa 

 

Början tröja och  

ärmar 

1 vriden rät m 

1 rät m 

1 avig m 

Fläta över 2 m = lyft 1 m framför arb, sticka 1 rm, 

Sticka den lyfta m 

 

Då modellen stickas runt, läses alla v från höger  

Mot vänster och man stickar rätan av arbetet. 


