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Björk/ Sweater i mosstickning 

GARN: Naturull 100% ull 

STORLEK: S (M) L (XL) XXL 

GARNÅTGÅNG: 9 (9) 10 (11) 12 nyst á 100g fg 

1100 

MODELLENS BRÖSTVIDD: 96 (104) 112 (120) 128 

cm 

HEL LÄNGD: 59 (60) 61 (62) 63 cm 

STICKOR: jumperst 5 och 6, rundst 4½ och 5 

(40cm) 

STICKFASTHET: 12m mönster och 20 v=10x10 

cm 

Obs: Om inte stickfastheten stämmer byt till 

tunnare eller tjockare stickor 

 

Förkortningar: 

Rätst= rm på rät o avigsidan 

Slätst= rm på r-sid, am på a-sid 

1 enk int= lyft 1m, 1rm, dra den lyfta m över 

Ökn= ta upp länken mellan två m och sticka 

den vriden rät 

 

Mosstickning: 

Varv 1: 1rm(=kantm), *1rm, 1am* uppr *-* och 

sluta med 1rm, 1rm(=kantm) 

Varv2: 1rm (=kantm)*1am, 1rm* uppr *-* och 

sluta med 1am, 1rm(=km) 

Dessa 2 v upprepas 

 

Bakstycke 

Lägg på st 6 upp 69 (75) 81 (87) 90 m och 

sticka 1avigt v(=a-sid) fortsätt i resår där det 

på första v från r-sidan stickas såhär: 1rm*1rm, 

2am* uppr *-* och sluta med 1rm, 1rm. Sticka 

ytterligare 6 v som m visar, där det på sista 

resårv – från r-sidan – minskas  0 (0) 2 (2) 1 m 

genom att sticka 2am tills = 69 (75) 79 (85) 

89m. Sticka 1v am och fortsätt sen med 

mosstickning. På v 11 med mosstickning 

stickas 2m tills i varje sida innanför km. Uppr 

dessa int på vart 12:e v ytterligare 4 ggr=59 

(65) 69 (75) 79 m. När arb mäter 37 cm, avm 2 

(2) 3 (3) 4 m i början på de nästa 2v = 55 (61)  

 

 

63 (69) 71 m. Sticka 2v, därefter görs int för 

raglan i varje sida, såhär:  

Varv1: 2rm, 1 enk int, mosstickning till de sista 

4m, 2rm tills, 2rm  

Varv 2 och 4: 1rm, 2am, mosstickning till de 

sista 3m, 2am, 1rm  

Varv3: 3rm, mosstickning till de sista 3m, 3rm 

Upprepa dessa 4 v ytterligare 6 (5) 5 (4) 4 ggr. 

Därefter fortsätter raglanint på vart annat v 8 

(11) 12 (15) 16 ggr = 25 (27) 27 (29) 29 m. På 

nästa v från rätsid avm alla m i mosstickning. 

Framstycke 

Stickas som bakst till det återstår 41 (43) 43 

(45) 45 m. Avm för hals, från a-sid, de 

mittersta 11 (13) 13 (15) 15 m och sticka 

färdigt var sida för sig. Avm mot halsen 2,2,1,1 

m. Samtidigt fortsätter raglanint till det 

återstår 3m. Ta av garnet och lyft 1m, 2rm tills, 

dra den lyfta m över. Sticka andra sidan på 

samma sätt. 

Höger ärm 

Lägg på st 6 upp 30 (30) 33 (33) 33 m, byt till st 

5 och sticka 1avigt v. Fortsätt i resår där det 

på första v från r-sid stickas såhär: 1rm,*1rm, 

2am* uppr *-* och sluta med 1rm, 1rm. Sticka 

ytterligare 6 v resår som m visar, på sista v 

resår – från r-sid- minska 1 (1) 2 (2) 0 m (sticka 

2am tills)=29 (29) 31 (31) 33 m. Sticka 1 avigt 

v. Byt till st 6 och mosstickning. På 5:e v ökas 

1m i varje sida innanför den yttersta km. Uppr 

dessa ökn på vart 8 (6) 6 (6) 6:e v ytterligare 6 

(10) 9 (5) 3 ggr. Därefter på vart 6 (0) 4 (4) 4:e 

v 2 (0) 2 (8) 11 ggr = 47 (51) 55 (59) 63 m. De 

nya m stickas i mosstickning. När arb mäter 

41cm, avm 2 (2) 3 (3) 4 m i början på de 

följande 2v = 43 (47) 49 (53) 55 m. Sticka 2v. 

Därefter görs raglanint i varje sida såhär: 

Varv1: 2rm, 1 enk int, mosstickning till de sista 

4m, 2rm tills, 2rm 
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Varv 2 och 4: 1rm, 2am, mosstickning till de 

sista 3m, 2am, 1rm 

Varv3: 3rm, mosstickning till de sista 3m, 3rm. 

Upprepa dessa 4:a v ytterligare 6 (5) 5 (4) 4 

ggr. Därefter på vart annat v till det återstår 

17m. Avm från r-sid 5,5,5m samtidigt som 

raglan fotsätter i slutet av v ytterligare 2 ggr. 

Vänster ärm 

Stickas som högra, men spegelvänt dvs avm 

de 5,5,5 m från a-sid. 

Montering 

Arb bör inte pressas. Sy raglan, sid och 

ärmsömmarna. Plocka från r-sid med rundst 

4½ upp i halskanten: 23 (25) 25 (27) 27 m över 

nacken, 13 m längs ärmen, 12 m längs sneda 

sidan, 11 (13) 13 (15) 15 m mitt fram, 12 m 

längs sneda sidan, 13 m längs ärmen= 84 (88) 

88 (92) 92 m totalt. Sticka 3 aviga v, 1 v räta 

m där det minskas 0 (1) 1 (2) 2 m= 84 (87) 87 

(90) 90 m. Byt till rundst 5 och sticka 3 cm 

resår, 1rm, 2am. Avm i resår. Lägg ev arb i 

press mellan våta handdukar. 

HJERTEGARN 

Design och beskrivning: Jonna Thue 
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