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Kamma / V-ringad tröja   
 

MATERIAL: Silk kid mohair, 72 % mohair, 28 % silke. 

STORLEK.: S/M (M/L) L/XL (XL/XXL)  

GARNÅTGÅNG: 10 (10) 11 (12) n á 25 g  

MODELLENS BRÖSTVIDD: 110 (116) 122 (128) cm 

HEL LÄNGD: ca. 61 (62) 63 (64) cm 

STICKOR:  

Rundsticka 3½ mm (80 cm) 

Rundsticka 4 mm (80 cm) 

Strumpstickor 3½ och 4  mm till ärmar.  

MASKTÄTHET: 20 m och 26-27 varv slätstickning 

med dubbelt tråd på stickor 4 mm eller den sticka 

som behövs för att få = 10 x 10 cm 

Stämmer inte masktätheten bör det bytas till 

grövre eller tunnare stickor. 

 

OBS:Tröjan stickas med dubbelt garn.   

 

BÅLEN  

Lägg upp 232 (244) 256 (268) m på rundsticka 3½ 

mm med dubbelt garn. Sticka 4 cm resår: * 2 r, 2 a 

*. Upprepa * - *.  

Byt till rundsticka 4 mm och sticka slätstickning och 

minska 12 m på första varvet jämnt fördelat = 220 

(232) 244 (256) m.  

Intagningarna stickas genom att sticka 2 r tills i de 

aviga ribborna.  

Fortsätt rakt upp i slätstickning till arb mäter 38 cm.  

Maska av för ärmhål på nästa varv: Maska av de 

första   4 (5) 6 (7) m, sticka  102 (106) 110 (114) m, 

maska av de nästa  8 (10) 12 (14) m, sticka 102 

(106) 110 (114), maska av de sista 4 (5) 6 (7) m.  

Låt arb vila och sticka ärmarna.  

 

ÄRMAR  

Lägg upp 48 (48) 52 (52) m med dubbelt garn på 

strumpstickor 3½ mm och sticka 6 cm runt i  resår: 

* 2 r, 2 a *. Upprepa * - *. 

OBS: Resåren ska stickas fast! 

Byt till strumpstickor 4 mm och sticka slätstickning 

där det på 2-a varvet ökas 28 (32) 32 (36) m jämnt 

fördelat till 76 (80) 84 (88) m. 

Sticka till ärmen mäter  42 cm.  

Avmaskning för ärmhål:  Maska av de första 4 (5) 

6 (7) m, sticka  68 (70) 72 (74) m, maska av de sista 

4 (5) 6 (7) m.  

Låt arb vila och sticka en ärm till på samma sätt.  

 

RAGLAN-OK 

Sätt över delarna på rundsticka 4 mm i denna 

ordning: Bakstycke, ärm, framstycke, ärm. Sticka 1 

rätt varv där det stickas 2 m tillsammans vid varje 

delning. Markera denna sammanstickade maska 

= raglanmaska.  

 

 

 

 

 

 

Delning för V-ringning: 

Dela arb mitt fram för V-ringning och börja nu 

varvet här och det stickas fram- och tillbaka på 

stickan. (första varvet är från rätsidan): Sticka 1 

km= r, 1 r,  2 r tills (= int för V-ringning), sticka till 2 m 

före raglanmaskan, 1 enk int, sticka raglanmaskan 

r , 2 r tills, sticka höger ärms maskor till 2 m före 

raglanmaskan, 1 enk int, sticka raglanmaskan r,  2 

r tills, sticka bakstyckets maskor till 2 m före 

raglanmaskan, 1 enk int, sticka raglanmaskan r, 2 r 

tills, sticka vänster ärms maskor till 2 m före 

raglanmaskan, 1 enk, int, sticka raglanmaskan r, 2 

r tills,  sticka till det återstår 4 m innan mitt fram 

/varvets början, 1 enk int, 1 r, 1 km = rät.  

 

Det är nu minskat 8 m på varvet ( intag för raglan 

och intag för V-ringning).  

Upprepa intagningarna för V- ringningen på 

vartannat v till det är stickat  23 (24) 25 (26) ggr i 

varje sida på framstycket.   

 

Upprepa raglanintagningarna på bak- och 

framstycke enl. följande:  

 

Bak- och framstycke: Upprepa 

raglanintagningarna på vartannat v till det är 

stickat 23 (24) 25 (26) ggr.  

 

Ärmar: Upprepa intagningarna på vart 4-e varv till 

det är stickat 8 ggr i varje sida av ärmen. Därefter 

på vartannat varv till det är stickat totalt 16 (17) 18 

(19) ggr i varje sida av ärmen.  

 

När dessa intagningar för V-ringningen och 

raglanintagningar är stickade är det 54 (56) 58 

(60) m kvar på bakstycket, 4 m kvar på varje del 

av framstycket och 34 m kvar på varje ärm, därtill 

ska läggas 4 raglan-maskor.  

 

Nu avmaskas ärmens maskor från halsen in mot 

nacken:  

Nästa varv från avigsidan: 1 km = r, aviga till det 

finns 1 m kvar, 1 km = r. 

Nästa v från rätsidan:  

1 km= r, 1 r, 2 r tills, 1 raglanmaska, 2 r tills, sticka 

höger ärms maskor till 2 m före raglanmaskan, 1 

enk, int, sticka raglanmaskan, 2 r tills, sticka 

bakstyckets maskor till 2 m före raglanmaskan, 1 

enk int, sticka raglanmaskan, 2 r tills, sticka vänster 

ärms maskor till 2 m före raglanmaskan, 1 enk int, 

sticka raglanmaskan, 1 enk, 1 r, 1 km=r.  

 

Det är nu 3 m kvar på varje framstycke, 32 m kvar 

på varje ärm och  52 (54) 56 (58) m kvar på 

bakstycket. Därtill ska läggas 4 raglanmaskor. 

 Nästa varv från avigsidan: 1 km r, a till det är 1 m 

kvar, 1 km = r.  
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Nästa varv från rätsidan: 

1 km= r, 3 r tills, 2 r tills, sticka höger ärms maskor till 

det är 2 m kvar innan raglanmaskan, 1 enk int, 

sticka raglanmaskan, 2 r tills, sticka bakstyckets  

maskor till 2 m innan raglanmaskan, 1 enk int, 

sticka raglanmaskan, 2 r tills, sticka vänster ärms 

maskor till 2 m före raglanmaskan, 1 enk int, lyft 

nästa m, 2 r tills, drag den lyfta över, 1 km = r.  

 

Det är nu 1 m kvar på varje framstycke, 30 m på 

varje ärm, och 50 (52) 54 (56) m kvar på 

bakstycket. Därtill ska läggas 4 raglanmaskor.  

Nästa varv från avigsidan: Maska av de första 10 

maskorna. Sticka varvet ut och sluta med 1 km = r. 

 

Nästa varv från rätsidan: Maska av de första 10 

maskorna och där raglanintagningarna fortsätter 

där det är möjligt, dvs det stickas först 

raglanintagning och därfter avmaskas det.  

Upprepa dessa 2 varv ytterligare 2 ggr.  

Maska av de sista maskorna på en gång.  

 

MONTERING:  

Sy ihop den lilla sömmen under varje ärm.  

 

Halskant:  

Plocka med rundsticka 3½ mm och med dubbelt 

garn upp enl. följande: sätt till garnet vid höger 

raglansöm, plocka 44 (46) 48 (50) m över 

bakstycket, 28 (28) 28 (28) m över vänster ärm, 43 

(44) 45 (46) m längs vänster sida i V-ringningen, 2 

m mitt fram, 43 (44) 45 (46) m längs höger sida i V-

ringningen, 28 (28) 28 (28) m över höger ärm = 

totalt 186 (192) 198 (204) m.  

Markera de 2 m mitt fram.  

 

Sticka 1 varv resår  * 2 a, 2 r * där det räknas ut 

från mitt fram så de 2 maskorna mitt fram blir  2 

räta i resåren.   

 

Varv 2: Sticka resår som maskorna visar till 1 m före 

de 2 markerade maskorna, sticka 2 r tills, 1 enk int, 

sticka varvet ut.  

Varv 3: Sticka resår som maskorna visar.  

 

Upprepa varv 2 och 3 till det är stickat intagningar 

mitt fram totlat 7 ggr på varje sida om de 2 

mittmaskorna. Sticka 1 varv utan intagningar.  

På nästa varv avmaskas alla maskorna och det 

stickas intsagningar mitt fram för 8-e gången.  

 

Vid tvätt: Skölj upp tröjan enligt tvättanvisning på 

banderollen. Torka tröjan liggande.  

 

 

 

 

 


