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Berta / Tröja 

Design Hjertegarn 

 
MATERIAL: Hjerte Light Mohair, (40 % kid 

mohair, 20 % merino ull, 40 % nylon) och Silk 

kid mohair, (72 % mohair, 28 % silk). 

STORLEK: S (M) L (XL)  

MODELLENS BRÖSTVIDD: 105(112)119(126) cm 

HEL LÄNGD: ca 54(55)56(57) cm 

GARNÅTGÅNG:  

Hjerte light mohair: 5 (5) 6 (6) n á 50 g 

Silk Kid mohair: 5 (5) 6 (6) n á 25 g 

TILLBEHÖR: Knappar 6 st, 23 mm diam. 

STICKOR: 

Rundsticka 4 mm (80 cm) 

Rundsticka 4½ mm (80 cm) 

Strumpstickor 4 och 4½ mm till ärmarna. 

MASKTÄTHET: 17 m och 24 varv slätstickning 

och strukturmönster efter diagrammet med 1 

tråd av varje kvalitet på stickor 4½ mm eller 

den sticka som behövs för att få p  = 10 x 10 

cm 

Stämmer inte masktätheten bör det bytas till 

grövre eller tunnare stickor. 

 

 

BÅLEN  

Lägg upp 179(191)203(215) m på rundsticka 4 

mm och med 1 tråd av varje kvalitet och 

sticka 6 cm resår. Första varvet är från 

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

och sluta med 1 a, 1 km = r.  

OBS:Resåren ska stickas fast.  

Sista varvet på resåren ska vara från 

avigsidan.  

Byt till sticka 4½ mm och fortsätt i 

strukturmönster efter diagrammet. 

Sticka till bålen mäter totalt 32 cm och sluta 

med ett varv från rätsidan. 

Maska av för ärmhål på nästa varv från 

avigsidan: 

Sticka  39(41)43(45) m, maska av de nästa 

11(13)15(17) m, sticka 79(83)87(91) m,maska 

av de nästa  11(13)15(17) m, sticka de sista 

39(41)42(45) m.  

Låt bålen vila och sticka ärmarna. 

 

 

ÄRMAR 

Lägg upp 38(40)42(44) m på strumpstickor 4 

mm med 1 tråd av varje kvalitet och sticka 6 

cm slätstickning runt på strumpstickorna.  

Sticka 1 avigt varv = vikvarv.  

 

Byt till strumpstickor 4½ mm och fortsätt  i 

slätstickning. Sticka 6 cm.  

På nästa varv ökas 20 m jämnt fördelat till 

58(60)62(64) m.  

Placera en markör på arb rätsida, vid linjen 

där det är stickat ökningar. Låt markören sitta 

då den ska användas vid monteringen då 

ärmkanten ska sys till på rätsidan.  

När arb mäter 12 cm – mätt från vikvarvet, 

stickas utttagningar: sticka 1 m, 1 utt, sticka till 

det finns 1 m kvar på varvet, 1 utt, 1 m.  

Upprepa uttagningarn enl. följande:   

Stl S: Sticka utt på vart 12-e varv till det är 

stickat utt 7 ggr = 72 m på varvet.  

Stl M: Sticka utt på vart 10-e varv till det är 

stickat utt 8 ggr  = 76 m på varvet.  

Stl L: Sticka utt på vart 8-e varv till det är 

stickat utt 9 ggr   = 80 m på varvet.  

Stl XL: Sticka utt på vart 8-e varv till det är 

stickat utt 10 ggr  = 84 m på varvet.  

Sticka till ärmen mäter 42 cm mätt från 

vikvarvet.  

Maska av för ärmhål på nästa varv:  

Maska av 6(7)8(9) m, sticka 61(63)65(67) m, 

maska av de sista 5(6)7(8) m. Låt arb vila och 

sticka en ärm till på samma sätt.  

 

RAGLAN-OK  

Sätt alla delarna på rundsticka 4½ mm utan 

att sticka dem, i följande ordning: Höger 

framstycke, första ärmen, bakstycket, andra 

ärmen, vänster framstycke.  

Sticka första varvet från rätsidan. 

Fortsätt i strukturmönster som förut på bålen 

och slätstickning över ärmarna och på första 

varvet stickas 2 m rätt tills över varje delning. 

Markera de 4 sammanstickade maskorna = 

raglanmaska.  

På nästa varv från rätsidan stickas 

raglanintagningar genom att sticka 1 enk int 

före raglanmaskan och 2 r tills efter 

raglanmaskan = 8 m minskat på varvet.  

Upprepa dessa intagningar på vartannat 

varv  17(18)19(20) ggr.  

Det är nu  43(45)47(49) m på bakstycket, 

21(22)23(24)m på varje framstycke och 25 m 

på varje ärm. 

Maska av för halsen och bort över ärmen i 

början av varje varv  i båda sidor med 

9,2,1,1,1,4,4,4(10,2,1,1,1,4,4,4)11,2,1,1,1,4,4,4 

(12,2,1,1,1,4,4,4) m.  

Samtidigt fortsätter raglanintagningarna så 

länge det är möjligt och finns maskor til det.  

Maska till sist av maskorna på bakstycket på 

en gång.   
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MONTERING  

Vänster framkant  

Plocka upp med rundsticka 4 m  och med 1 

tråd av varje kvalitet  längs vänster framkant, 

ca 93(95)97(99) m.  

OBS! Maskantalet är ett ca-antal som evt kan 

regleras i förhållande till din masktäthet. Det 

är viktigt att kanterna ligger slätt mot 

framstycket och inte stramar eller böljar sig. 

Maskantalet ska vara ett udda antal. 

Sticka första varvet vridet rätt från avigsidan.  

Fortsätt i resår på nästa varv från rätsidan: 1 

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

med 1 r, 1 km = r.   

Sticka totalt 11 varv resår och maska av på 

sista varvet från rätsidan. 

 

Höger framkant  

Stickas som vänster men med knapphål.  

På 5-e varvet (=rätsidan), stickas 5 knapphål 

jämnt fördelat. Observera att ett 6-e 

knapphål stickas på halskanten. De 5 

knapphålen ska placeras så även det 6-e 

kommer med samma mellanrum som de 

övriga.  

Knapphål: Maska av 1 m men utan att sticka 

den. Drag endast över maskan  och lägg 

samtidigt upp en ny maska över den 

avmaskade. På nästa varv stickas den 

upplagda med i resåren igen(drid ej).  

Sticka totalt 11 varv och maska av på sista 

varvet från rätsidan.  

 

Halskant  

Plocka upp med rundsticka 4 mm och med 1 

tråd av varje kvalitet längs halskanten, ca   

103(107)111(115) m. 

Sticka 1 varv vridet räta maskor från 

avigsidan. 

Fortsätt i resår på nästa varv från rätsidan: 1 

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

1 r, 1 km = r.  

På 5-e varvet resår stickas det 6-e knapphålet 

rakt ovanför de övriga längs höger framkant. 

Sticka totalt 11 varv resår och det maskas av 

på sista varvet från rätsidan. 

 

 

Montering av ärmkant.   

Vik in kanten i vikvarvet  mot avigsidan och sy 

till på avigsidan. Vik därefter halva kanten ut 

mot rätsidan igen och sy till med 1 tråd av 

mohairgarnet och i det avigstickade  varvet 

så att inte sömmen syns.  

 

 

Dampa evt lätt på de tjocka ärmkanterna 

med strykjärnet och med en fuktig duk 

emellan.  

Sy i knapparna.  

 

OBS! Vid tvätt - Skölj upp koftan enl 

tvättanvisningarna på Silk Kid 

Mohairbanderollen.  

Låt koftan torka liggande.   

 

 

 

 

 

 
 

Slätst: r på rätsidan och a på avigs 

Omv slätst: a på r-sida, r på avigsida 

Kantm r: sticka m rät på alla varv 

Upprepa inramat fält, både på höjden 

och bredden 

Slut början 

1:a v = rätsida 


