
Beskrivning nr: 2306 
 

Flora / Tröja med mönsterstickad 

ärm  
 

MATERIAL: Børstet Uld (57% ull, 25% 

alpacka, 18% nylon). 

STORLEK: S (M) L (XL). 

PLAGGETS ÖVERVIDD: Ca 98 (104) 110 

(116 cm). 

PLAGGETS LÄNGD: Ca 63 (65) 67 (69) cm. 

GARNÅTGÅNG: 5 (5) 5 (6) nystan av färg 

nr 1148 eller 434. 

STICKOR: Nr 7½  och strumpstickor eller 

rundsticka nr 7½  (40 cm) till halskant. 

STICKFASTHET: 14 m och 22 v slätstickning 

= 10x10 cm. 

Om stickfastheten inte stämmer, byt till 

tunnare eller tjockare stickor. 

OBS! Børstet Uld är mycket elastiskt och 

därför är storleken på stickorna en 

rekommendation. Gör ett stickprov innan 

du börjar sticka modellen. 

KM: Stickas rät  = kantmaska. 

 

KRYSSMÖNSTER 

Varv 1: Räta från  rätsidan. 

Varv 2: 1 KM *3 omsl på stickan, 1 rm*. 

Upprepa * till * varvet ut, sluta med 1 KM. 

Varv 3: 1 KM *Lyft 6 m så omslagen glider 

av stickan (= 6 långa m). Sätt tillbaka de 6 

långa m på vänster sticka och sticka 

sedan lång m 4, 5 och 6 framför lång m 1, 

2 och 3. Sticka lång m 1, 2 och 3 rätt*. 

Upprepa * till * och avsluta med en KM. 

Observera att de 2 KM också dras långa 

när kryssmönstret justeras något. 

Varv 4, 5 och 6: Alla m stickas räta. 

Upprepa dessa 6 varv. 

 

BAKSTYCKE 

Lägg upp 69 (73) 77 (81) m på stickor nr 

7½ . Sticka resår 1 rm, 1 am i 4½ cm. 

Fortsätt sedan sticka slätstickning 

uppöver tills hela arbetet mäter 42 (44) 44 

(46) cm. Nu börjar ökningar vid ärmhål 

enl följ: På nästa varv och på vart 4:e och 

6:e varv (växelvis vart 4:e och 6:e varv) 

vart 6:e varv (vart 6:e varv), öka 1 m i var 

sida, innanför 2 m, 7 ggr (öka genom att 

sticka länken mellan två m vridet rät) = 83  

 

 

 

 

 

(87) 91 (95) m. Sticka 4 (4) 2 (2) varv. 

Maska sedan av enl följ: Maska av 5 m i 

var sida 5 ggr, maska av 3 (4) 6 (7) 1 m 1 

gång. Obs! Samtidigt med tredje 

avmaskningen av 5 m, maska samtidigt 

av de mittersta 17 (19) 19 (21) m för 

halsringning och sticka färdigt var sida för 

sig. Maska av 4,1 mot halsen. 

 

FRAMSTYCKE 

Sticka lika som bakstycket fram tills 6 

ökningar är gjorda vid ärmhålen. På 

nästa varv, maska av de mittersta 11 (13) 

13 (15) m till halsringning och maska av 

3,2,1,1,1 mot halsen. Fortsätt sticka och 

maska av för axeln som på bakstycket. 

 

ÄRMAR 

Lägg upp 25 (25) 27 (27) m på stickor nr 

7½. Sticka 4½ cm resår, avsluta med ett 

varv från rätsidan. På nästa varv som 

stickas med rm, öka jämnt fördelat till 44 

(44) 50 (50) m. Sticka uppöver med 

Kryssmönster (se förkl) tills hela ärmen 

mäter ca 44–45 cm. maska av – dock inte 

på 2:a och 3:e varvet i mönstret. 

 

MONTERING OCH HALSKANT 

Sy axelsömmarna. Sy i ärmarna och sy 

sid- och ärmsömmar. 

Halskant: Med rundsticka eller 

strumpstickor nr 7½, plocka upp 1 m i 

varje avmaskad m på bakstycket. Plocka 

upp ca 15 m i var rundning på 

framstycket samt m mitt fram, totalt ett 

jämnt antal m. Sticka resår runt i ca 4 cm. 

Maska av i resår. 
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