
Beskrivning nr: 2331  
 

Ellen / T-shirt, Hålmönstrat ok 
 

MATERIAL: Arezzo Lin (29% lin, 37% bomull, 

34% bamboo). 

STORLEK: S (M) L (XL). 

PLAGGETS ÖVERVIDD: 95 (103) 110 (116) cm. 

PLAGGETS LÄNGD: Ca 55 (56) 58 (60) cm. 

GARNÅTGÅNG: 7 (8) 9 (10) nystan färg nr 

1314. 

STICKOR: Rundstickor nr 2 1/2 och 3 (60 och 

80 cm), strumpstickor nr 2 1/2 och 3 till ärmar. 

STICKFASTHET: 26 m och 36 varv slätstickning 

på stickor nr 3 = 10x10 cm. 

Om stickfastheten inte stämmer byt till 

tunnare eller tjockare stickor. 

Obs! Arbetet stickas uppifrån och ner. 

  

BESKRIVNING 

Arbetet börjar vid halsen. Lägg upp 144 (156) 

168 (180) m på rundsticka nr 2 1/2 och sticka 

8 varv slätstickning. Sticka 1 varv am från räts 

(= vikvarv). Byt till rundsticka nr 3 och sticka 8 

varv slätstickning. Fortsätt sticka enl diagram. 

Sticka diagrammet en gång på höjden. Du 

har nu 264 (286) 308 (330) m på stickan. 

Dela nu upp arbetet med bakstycke, 

framstycke och ärmar. Varvets början = 

vänster raglansöm på bakstycket. Från 

varvets början, räkna 84 (90) 96 (102) m (= 

bakstycke), placera en markör om nästa m. 

Räkna 46 (51) 56 (61) m (= höger ärm), 

placera en markör om nästa m. Räkna 84 

(90) 96 (102) m (= framstycke), placera en 

markör om nästa m. Räkna 46 (51) 56 (61) m 

(= vänster ärm), markera den sista m. 

På nästa varv börjar ökningar för raglan på 

var sida om de fyra markerade m. Upprepa 

ökningarna  vartannat varv 13 (14) 15 (16) 

ggr = 110 (118) 126 (134) m på bak- resp 

framstycket och 72 (79) 86 (93) på vardera 

ärm. Låt ärmarnas m vila och sticka bålen. 

De 4 raglan m räknas med till bålen. 

 

BÅL 

= 110 (118) 126 (134) m + 4 raglanm. Lägg 

upp 6 (7) 8 (9) m i första halva ärmhålet, 

sticka bakstycket, lägg upp 12 (14) 16 (18) m i 

andra ärmhålet, sticka framstycket, lägg upp 

6 (7) 8 (9) m i första halva ärmhålet = 248 

(268) 288 (308) m på stickan inkl de 4 raglan 

m. Sticka runt i slätstickning tills arbetet mäter 

34 (34) 35 (36) cm från ärmhålet. Byt till 

rundsticka nr 2 1/2 och sticka 1 varv am över 

alla m = vikvarv. Sticka 8 varv slätstickning, 

maska av på sista varvet. 

 

ÄRMAR 

= 72 (79) 86 (93) m. Med strumpstickor nr 3, 

med början mitt i ärmhålet, sticka hälften av 

ärmens ärmhålsm, fortsätt med bålens 

ärmhålsm och till sist den andra hälften av 

ärmens ärmhålsm = 84 (93) 102 (111) m. 

Sticka runt i slätstickning tills arbetet mäter 14 

cm från ärmhålet. Byt till strumpstickor nr 2 1/2 

och sticka 1 varv am över alla m = vikvarv. 

Sticka 8 varv runt i slätstickning, maska av på 

sista varvet. Sticka andra ärmen lika. 

 

MONTERING 

Vik in alla vikkanter mot avigan och sy fast. 

Vid tvätt, följ instruktioner på banderollen  

och låt plantorka. 

 

 

Rät  

Avig 

2 räta tills 

1 enk intagning 

Omslag 

Ökn = lyft länken mellan maskorna upp på stickorna 

och sticka länken vriden rät 

Upprepa rapport 

 


