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Alva / Mönsterstickad tröja  
 

 

MATERIAL: All Seasons, 50 % ull superwash, 50 % 

bomull. 

STORLEK: S (M) L (XL)  

MODELLENS BRÖSTVIDD: 101 (107) 113 (119) cm 

HEL LÄNGD: ca 55 (56) 57 (58) cm 

GARNÅTGÅNG: 8 (9) 10 (11) n á 50 g 

TILLBEHÖR: 5 knappar, 18 mm i diam. 

STICKOR:  

Rundstickor  3 mm mm (80 cm + evt. 100 cm til 

framkant) 

Rundsticka  3½ mm (80 cm) 

Strumpstickor 3 och 3½ mm till ärmar.  

MASKTÄTHET: 27 m och 36 varv i strukturmönster 

på stickor 3½ mm  = 10 x 10 cm.  

Stämmer inte masktätheten bör det bytas till 

grövre eller tunnare stickor.  

 

INFO: Bålen stickas nedifrån och upp till ärmhålet 

i ett stycke utan sidsömmar. Därefter delas arb 

Ärmarna stickas på runt i ärmhålsöppningen och 

nedåt och därför kan längden regleras.  

 

BÅLEN 

Lägg upp 271 (287) 303 (319) m på rundsticka 3 

mm och sticka 6 cm resår (första varvet är 

avigsidan av arb): 1 km = r * 1 a, 1 r *. Upprepa * 

- * och sluta med 1 a, 1 km = r.    

På de efterföljande varven stickas resår som 

maskorna visar och alla varv börjar och slutar 

med 1 km = r.  

Sticka sista varvet från avigsidan.  

Byt till stickor 3½ mm och fortsätt i strukturmönster 

på nästa varv från rätsidan.  

 

Strukturmönster  

Alla varv från rätsidan: rätt  

Alla varv från avigsidan: 1 km= r, * 1 a, 1 r *. 

Upprepa * - * och sluta med 1 a, 1 km = r.  

OBS: På de efterföljande varven från avigisidan 

stickas aviga över aviga och räta över räta i 

förhållande till hur de stickade på förra varvet 

från avigsidan.  

Upprepa dessa 2 varv till arb mäter 32 cm inkl 

resåren. 

 

På nästa varv från rätsidan avmaskas för ärmhål 

i varje sida:  

Sticka 67 (71) 75 (79) m, maska av nästa m, 

sticka  135 (143) 151 (159) m, maska av nästa m, 

sticka de sista  67 (71) 75 (79) m. 

Se till att den avmaskade maskan i varje sida är 

en rät maska i mönstret.  

Låt framstycken vila medan bakstycket stickas.  

 

BAKSTYCKE,  

Lägg upp 135(143)151(159) m  

 

 

 

Första varvet är från avigsidan.   

Fortsätt rakt upp i strukturmönster och börja och 

sluta alla varv med 1 km = r.  

Sticka till ärmhålet mäter 21 (22) 23 (24) cm. Sluta 

med ett varv från avigsidan.  

Nu avmaskas för sneddad axel: Maska av i 

början av varven i båda sidor med 7,7,7 (7,8,8) 

8,8,8 (8,9,9) m.  

Samtidigt med att sista avmaskningen från 

avigsidan, avmaskas de mittersta 39 (39) 43 (43) 

m till halsen och var sida stickas klart för sig. 

Maska av mot halsen med 3,2 m.  

Samtidigt fortsätter avmaskningen för sneddad 

axel i början av varvet från ärmhålet och inåt 

med   7,7,8 (8,8,8) 8,8,9 (9,9,9) m.  

 

VÄNSTER FRAMSTYCKE,  

Lägg upp 67 (71) 75 (79) m  

Första varvet är från avigsidan.   

Fortsätt i strukturmönster och börja och sluta alla 

varv med en km= r.   

På nästa varv från rätsidan börjar intagning för 

V-hals: Sticka tills det finns 5 m kvar på varvet, 2 r 

tillsammans, sticka 2 m och sluta med 1 km = r. 

Nästa varv från avigsidan: Sticka strukturmönster 

som innan, men var uppmärksam på att det nu 

blir 2 likadana maskor vid intagningen för halsen 

varannnan gång som det stickas intagningar.  

Upprepa intagningarna till V-ringningen på 

vartannat varv till det är stickat 10 (9) 8 (7) ggr.  

Därefter stickas intagningarna på vart 4-e varv till 

det är stickat totalt 24 (24) 26 (26) ggr.  

Samtidigt, när ärmhålet mäter 21 (22) 23 (24) cm 

som på bakstycket, avmaskas för sneddad axel i 

början av varvet från ärmhålet och in mot 

halsen med 7,7,7,7,7,8 (7,8,8,8,8,8) 8,8,8,8,8,9 

(8,9,9,9,9,9) m.  

 

HÖGER FRAMSTYCKE,  

Lägg upp 67 (71) 75 (79) m 

Första varvet är från avigsidan.  

Fortsätt i strukturmönster och börja och sluta alla 

varv med 1 km=r.  

På nästa varv från rätsidan börjar intagning för 

V-hals: 1 km= r, sticka 2 m, 1 enk int, sticka varvet 

ut och sluta med 1 km=r.  

Nästa varv från avigsidan: Sticka strukturmönster 

som hittills men var uppmärksam på att det blir 2 

likadana maskor intill varandra vid V-ringningen 

på varannan gång det minskas. 

Upprepa intagningarna för V-ringningen på 

vartannat varv 10 (9) 8 (7) ggr.  

Därefter på vart 4-e varv  till det är stickat totalt  

24 (24) 26 (26) ggr.  

Samtidigt, när ärmhålet mäter 21 (22) 23 (24) cm 

som på bakstycket, avmaskas för sneddad axel 

från ärmhålet och in mot halsen med 7,7,7,7,7,8 

(7,8,8,8,8,8) 8,8,8,8,8,9 (8,9,9,9,9,9) m.  
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ÄRMAR 

Sy axelsömmarna. 

Ärmarna stickas på, direkt runt ärmhålen.   

Sätt till garnet vid den avmaskade maskan och 

plocka upp den första maskan över den 

avmaskade. 

Plocka upp 52 (54) 56 (58) m upp mot 

axelsömmen, plocka 1 m i axelsömmen och 52 

(54) 56 (58) m ned längs ärmhålet. Totalt 106 

(110) 114 (118) m.  

Sticka 1 varv runt i slätstickning och markera den 

maskan som är upplockad i axelsömmen.  

På nästa varv stickas strukturmönster: 

Sticka varvets första m avig,  * 1 r, 1 a*. Upprepa 

* - * och sluta varvet med 1 r. 

Se till att den markerade maskan är en rät 

maska.  

Fortsätt i strukturmönster som på bålen men att 

det nu stickas runt dvs. att det stickas växelvis 

med 1 rätt varv och 1 varv med 1 a, 1 r. (ribb)  

På 3-e varvet ( = 1 rätt varv) stickas intagningar 

vid axelsömmen:  Sticka till 1 m före den 

markerde maskan mitt för axelsömmen, lyft 2 

maskor som om dom skulle stickas rätt tills, sticka 

nästa r, drag de 2 lyfta över. Sticka resten av 

varvet.   

 

Upprepa intagningarna enl. följande:  

Stl S: Upprepa på vart 6-e varv, 22 ggr  = 62 m 

kvar. 

Stl M: Upprepa på vart 5-e varv , 12 ggr, därefter 

på vart 6-e varv till det totalt är stickat 24 ggr = 

62 m kvar.  

Str L: Upprepa på vart 5-e varv, 16 ggr, därefter 

på vart 6-e varv till det totalt är stickat  24 ggr = 

66 m kvar. 

Str XL: Upprepa på vart 4-e varv , 4 ggr, därefter 

på vart 5-e varv till det totalt är stickat  26 ggr = 

66 m kvar.  

 

Sticka till ärmen mäter 38 (37) 36 (35) cm.  

Byt till strumpstickor 3 mm och sticka resår * 1 r, 1 

a* fördelat så att de räta maskorna ligger över 

de räta i strukturmönstret.  

Sticka 10 cm resår, Maska av löst.  

Sticka andra ärmen på samma sätt. 

 

 

MONTERING  

Framkanter  

Plocka med rundsticka 3 mm upp längs 

framkanten och börja längst ned på höger 

framstycke.  

Plocka längs framkaneterna och nacken enl. 

följande: Längs den lodräta kanten på höger 

framstycke plockas ca 90 m upp till där V-

ringningen börjar, längs V-ringningen plockas ca  

 66(68)70(72) m upp till axelsömmen, längs 

nacken plockas ca 51(51)55(55) m, längs V-

ringningen på vänster framstycke plockas ca  66 

(68) 70 (72) m ned till där V-ringningen slutar, och 

sluta med att plocka ca 90 m på den lodräta 

delen = totalt ca 363 (367) 375 (379) m. 

OBS: Maskantalet kan evt regleras i förhållande 

till din stickfasthet. Maskantalet skall vara udda.   

 

Sticka kanten enl. följande: 

Varv 1 = avigsidan: 1 km= r, * 1 a, 1 r *. Upprepa * 

- * och sluta med 1 a, 1 km=r.   

Varv 2 = rätsidan: 1 km  r, * 1 r, 1 a *. Upprepa * - 

* och sluta med 1 r, 1 km=r.  

Fortsätt i resår som maskorna visar och sluta alla 

varv med 1 km = r. 

   

På 4-e (4-e) 6-e (6-e) resårvarvet stickas 5 

knapphål:  

Sticka 1 km = r. sticka 5 m,  * maska av de nästa 

2 maskorna utan att sticka dem( bara drag den 

första maskan över nästa och likadant en gång 

till), gör samtidigt 2 omslag om stickan, sticka 18 

m*. Upprepa * - * ytterligare 3 ggr, maska av på 

samma sätt en gång till  och sticka därefter 

varvet klart.  

På nästa varv stickas omslagen med i resåren 

och de stickas vridna.  

Sticka totalt 9 (9) 11 (11) varv reåsr.  

På nästa varv från rätsidan maskas alla maskor 

av med räta maskor. 

Tänk på att när man maskar av med räta maskor 

ska det maskas av ganska fast så inte 

avmaskningskanten blir längre än resåren.  

Fäst trådarna.  

Sy i knapparna.  

Vid tvätt av koftan, gör enl anv på banderollen. 

Låt torka liggande.   

 

 

 


