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Anita / Mönsterstickad tröja  
 

MATERIAL: Børstet Uld (57% ull, 25% alpacka, 

18% nylon). 

STORLEK: S (M) L. 

PLAGGETS ÖVERVIDD: Ca 94 (103) 110 CM. 

PLAGGETS LÄNGD: Ca 54 (56) 58 cm. 

ÄRMLÄNGD: Ca 47 (48) 49 cm. 

GARNÅTGÅNG: 6 (6) 7 nystan färg nr 3810 

eller 4112. 

STICKOR: Strumpstickor och rundsticka nr 5 

och 6 (40 och 80 cm). 

STICFASTHET: 15 m och 22 v = 10x10 cm. 

Om stickfastheten inte stämmer, byt till 

tunnare eller tjockare stickor. 

 

BÅL 

Lägg upp 144 (156) 168 m på rundst nr 5. 

Markera varvets början med en tråd eller 

markör och sticka 8 cm resår, 1 vr rät, 1 am. 

Placera också en markering efter 72 (78) 84 

m (= fram- resp bakstycke). Byt till rundst nr 6 

och sticka hålmönster 1 efter diagram på 

framstycket och slätst på bakstycket (endast 

slätst och inget hålmönster). När arbetet 

mäter 33 (34) 35 cm, eller önskad längd, 

maska av 6 (6) 6 m i var sida för ärmhål, 3 m 

före sidmarkeringarna och 3 m efter = 66 (72) 

78 m på fram- resp bakstycke. Sticka färdigt 

var sida för sig. Sätt framstyckets m på en 

tråd eller maskhållare och sticka färdigt 

bakstycket först. 

 

BAKSTYCKE 

Minska för ärmhål från rätsiden enl följ: Sticka 

2 m, sticka 2 m vridet rätt, sticka tills 4 m 

återstår, sticka 2 m rätt tills., sticka 2 m. Sticka 

am tillbaka. Upprepa dessa 2 varv totalt 6 (7) 

8 ggr = 54 (58) 62 m. Fortsätt sticka uppöver 

tills ärmhålet mäter 18 (18) 20 cm. Maska av 

de mittersta 24 (26) 28 m till halsringningen, 

eller låt dem vila på en tråd. Maska av 

ytterligare mot halsen 3 m 1 gång och sätt 

axelns 12 (13) 14 m på en hjälpst. Sticka 

andra axeln lika. 

 

FRAMSTYCKE 

Minska för ärmhål från rätsidan lika som på 

bakstycket – de första och sista 4 m på varje 

varv stickas i slätst utan hålmönster – detta 

innebär att det blir färre m till mönster efter 

varje intagning = 54 (58) 62 m kvar. Fortsätt 

sticka uppöver tills ärmhålet mäter 13 (13) 14 

cm. Maska av de mittersta 8 (10) 12 m, eller  

 

 

sätt dem på en tråd, för halsringningen. 

Maska av ytterligare 3,2,2,2,1,1 (3,2,2,2,1,1) 

3,2,2,2,1,1 m i var sida mot halsen. 

När ärmhålet mäter samma höjd som 

bakstycket, sticka ihop m från framstycket 

med m från bakstycket och maska samtidigt 

av. Sticka andra axeln lika. 

 

ÄRMAR 

Lägg upp 32 (36) 40 m på strumpstickor nr 5 – 

eller på en rundsticka om du stickar magic 

loop. (Om du inte är bekant med den 

metoden kan du söka på nätet där det finns 

videor som tydligt visar hur man gör och det 

är rätt smart.) Markera varvets början och 

sticka 8 cm resår, 1 vr rät, 1 am. Byt till 

strumpstickor nr 6 – eller till en rundst (om du 

stickar magic loop), och sticka släts runt. På 

andra varvet, öka 10 (10) 10 m jämnt 

fördelat. Sticka 2 varv slätst och på nästa 

varv, öka 8 (8) 8 m jämnt fördelat = 50 (54) 58 

m. Börja nu sticka mönster 2 mitt på ärmen 

enl diagram. Öka samtidigt 1 m på var sida 

om markeringen på undersidan av ärmen 

genom att plocka upp länken mellan m och 

sticka den vr rätt (1 m före och 1 m efter 

markeringen. Upprepa ökn på vart 8:e varv 

totalt 4 (4) 4 ggr = 58 (62) 66 m. Fortsätt sticka 

runt tills ärmen mäter 44 (45) 46 cm eller 

önskad längd – det är viktigt att ärmen är 

tillräckligt lång för att få puffeffekten vid 

ärmslutet. 

Maska av 6 m mitt under ärmen för ärmhål 3 

m före och 3 m efter markeringen = 52 (56) 60 

m. Maska av ytterligare 1 m i var sida 

vartannat varv enl följ: Börja varvet med att 

sticka 2 rm, 2 vr rm tills., sticka fram tills 4 m 

återstår, 2 rm tills., 2 rm. Sticka 1 varv am 

tillbaka. Upprepa dessa 2 varv totalt 18 (19) 

20 ggr = 16 (18) 20 m. Sticka 1 varv am 

tillbaka och sticka nästa varv enl följ: Sticka 2 

vr rm tills. 4 (5) 5 ggr, sticka 2 rm tills. 4 (5) 5 

ggr. Maska av resterande 8 (9) 10 m fast och 

sticka en ärm till. 

 

MONTERING OCH HALSKANT 

Halskant: Plocka upp ca 74 (76) 80 m på 

rundst nr 5 runt halsringningen. Sticka 4 cm 

resår, 1 vr rm, 1 am. Maska av samtliga m, ej 

för fast. 

Fäst alla trådar. Sy i ärmarna med 

madrasstygn. Det är en god idé att nåla ihop 

alla delar innan du börjar sy ihop – de 8 m 

som ska rynkas överst på ärmarna ska sitta 

mitt för axelsömmarna. 
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Slätstickning 

Lyft 1m, 2 r tills, dra den lösa över 

2 vridna r tills 

2 r tills 

omslag 

Mitten ärm 

S start mönster      M start mönster 

0 m från side          3 m från sidan 

L start hålmönster 

2 m från sidan 

M slut mönster              S  slut mönster 

3 m från sida                  0 m från sidan   

L slut på hålmönster 

2 m från sidan 

Hålmönster upprepas 


