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Runa / Tröja 
 

MATERIAL: Lana Cotton, (50 % ull superwash, 

50 % bomull). 

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

MODELLENS BRÖSTVIDD: 90 (96) 102 (109) cm 

HEL LÄNGD: ca 56 (57) 58 (59) cm 

GARNÅTGÅNG: 5 (6) 6 (7) n á 50 g 

STICKOR:  

Rundsticka 3 mm (40 cm) 

Rundsticka  3½ mm (40+60+80 cm) 

Strumpstickor 3 och 3½ mm till ärmar. 

MASKTÄTHET: 28 m och 38 varv i 

strukturmönster på stickor  3½ = 10 x 10 cm.  

Stämmer inte masktätheten bör det bytas till 

grövre eller tunnare stickor.  

 

 

 

BÅLEN:  

Lägg upp  254 (270) 286 (306) m på 

rundsticka  3½ mm och sticka 1 rätt varv. 

 

Nu stickas strukturmönster enl följande: 

Varv 1: * 1 r, 1 a *. Upprepa * -* varvet runt.  

Varv 2 : rätt   

 

Fortsätt rakt upp i strukturmönster till arb 

mäter 36 cm och sluta med varv 2 i 

strukturmönstret.   

På nästa varv avmaskas för ärmhål:  

Maska av de första  7 (9) 11(13) m, sticka  113 

(117) 121 (127) m, maska av de nästa 15 (19) 

23 (27) m, sticka 111 (115) 119 (125) m, maska 

av de sista  8 (10) 12 (14) m. Varvet börja vid 

vänster sidsöm och de  113 (117) 121 (127) m 

är framstycket medan de  111 (115) 119 (125) 

m är bakstycket.  

Kontrollera att både bak-och framstycke 

börjar och slutar med 1 avig maska i 

strukturmönstret.  

Låt arb vila och sticka ärmarna.  

 

ÄRMAR:  

Lägg upp 94 (100) 106 (112) m på 

strumpstickor 3 mm och sticka 1 rätt varv.  

Byt till strumpstickor 3½ mm.  

Fortsätt i strukturmönster som beskrivet för 

bålen.   

Sticka till ärmen mäter 10 cm och sluta med 

varv 2 i strukturmönstret.  

På nästa varv avmaskas för ärmhål enl. 

följande: 

 

 

 

 

 

Maska av de första 7 (9) 11 (13) m, sticka 79 

(81) 83 (85) m, maska av de sista 8 (10) 12 

(14) m.  

Kontrollera att ärmen börja och slutar med 1 

avig maska i strukturmönstret efter 

avmaskningen för ärmhål.  

Låt ärmen vila och sticka en ärm till på 

samma sätt.  

 

RAGLAN-OK: 

Sätt delarna på rundsticka 3½mm i denna 

ordning men utan att maskorna stickas: 

Första ärmens 79 (81) 83 (85) m, framstyckets 

113 (117) 121 (127) m, den andra ärmens  79 

(81) 83 (85) m, bakstyckets 111 (115) 119 (125) 

m.  

Totalt  382 (394) 406  (422) m på varvet.  

Varvet börjar nu vid vänster raglansöm på 

bakstycket.  

Sticka 1 rätt varv där det samtidigt stickas 2 

aviga tillsammans vid varje delning. Det finns 

nu 378 (390) 402 (418) m kvar.  

 

De 2x4 sammanstickade maskorna är nu mitt 

för raglansömmarna.  

Markera totalt 13 m vid varje raglansöm där 

den sammanstickade m är den mittersta av 

de 13 m och det räknas 6 m ut på varje sida.  

 

De 13 m som nu är markerade vid de 4 

raglansömmarna ska nu stickas i hålmönster 

efter diagrammet. 

Samtidigt stickas intagningar för raglan på 

nästa varv:   

Börja med att flytta varvets början fram till 

den första maskan efter de första 13 

markerade maskorna vid vänster raglansöm 

på bakstycket.  

* sticka 2 r tills (= raglanint), sticka till 2 m före 

de nästa markerade 13 m , 1 enk int (= 

raglanint), sticka de13 markerede m i 

hålmönster efter diagrammet *. Upprepa * - * 

vid de tre övriha raglansömmarna.  

 

Fortsätt i struktur och hålmönster över de 4 X 

13 markerade maskorna.   

Upprepa raglanintagningarna på vart 4-e 

varv till det är stickat raglanintagningar 7 ggr. 

Härefter fortsätter raglanintagningar med 

olika avstånd på bak-framstycke och ärmar. 
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Bak och framstycke: Fortsätt 

raglanintagningarna på vartannat varv till 

det är stickat totalt  29 (30) 31 (32) ggr i varje 

sida på bak- och framstycke.  

 

Ärmar: Fortsätt raglanintagningarna på vart 

4-e varv som hittills till det är stickat 

raglanintagningar totalt 12 ggr i varje sida av 

ärmarna.   

Därefter fortsätter raglanintagningarna på 

vartannat varv till det totalt är stickat  24 (25) 

26 (27) ggr. 

 

Det finns nu  41 (43) 45 (49) strukturmönster på 

framstycket, 39 (41) 43 (47) strukturmönster på 

bakstycket och 17 strukturmönster på varje 

ärm. Därtill ska läggas 4 X 13 m hålmönster 

vid raglansömmarna.  

 

HALSKANT: 

Sätt över maskorna på rundsticka 3 mm. 

Sticka runt i slätstickning och minska på första 

varvet enl. följande: Minska 2 (2) 2 (4) m 

jämnt fördelat över bakstycket och  2 (2) 2 (4) 

m jämnt fördelat över framstycket samt  1 (1) 

1 (1) m mitt på varje ärm och 1 (1) 1 (1) m 

mitt för de 4 raglansömmarna dvs mitt i 

hålmönstret = totalt minskat  10 (10) 10 (14) m 

på varvet.  

Sticka 9 varv slätstickning.  

Sticka därefter resårmönster enl. följande:  

Varv 1: * 1 r, 1  *. Upprepa * - *.   

Varv 2: rätt.  

Varv 3: * 1 r, 1  *. Upprepa  *-*.  

Sluta med 1 rätt varv där det samtidigt 

maskas av.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

13 m hålmönsterbård uppr 

Rät m  

Avig m 

Omslag 

1 enk int 

2 am tills 

Lyft av i maska, sticka 2 tills, dra den 

lösa m över de 2 stickade m 


