
   



Beskrivning nr: 2444 (1/2) 

Signe / Polotröja  

 

MATERIAL: LANA COTTON (50% ull, 50% 

bomull) och  Alpaca 400 (100% Alpaca) 

STORLEK: XS (S) M (L) XL 

GARNÅTGÅNG:  

lana cotton: 5 ( 5 ) 6 ( 7 ) 8 nystan färg 

5309 

Alpaca 400: 3 ( 3 ) 3 ( 3 ) 4 nystan färg 

1106 

MODELLENS BRÖSTVIDD: C:a 80 (86) 92 

(98) 104 cm 

HEL LÄNGD: C:a 50 (52) 54 (56) 58 cm.  

STICKOR:  Nr. 3,5 och rundsticka nr 3,5 (40 

cm) till hals. 

MASKTÄTHET: 22 m och 30 v i slätstickning 

på sticka nr. 3,5 = 10x10 cm. 

Stämmer inte masktätheten, prova med 

en tunnare eller tjockare sticka. 

När det i beskrivningen bara är nämnt ett 

tal/talföljd gäller det för alla storl. 

 

 

RYGG  

Lägg upp 90 ( 98 ) 102 ( 110 ) 118 m på 

sticka nr 3,5 och sticka resår (2 am, 2 rm) 

1:a v= avigsidan av arb. När resåren 

mäter 8 cm byt till slätstickning. Sticka rakt 

upp tills arb mäter 28 ( 29 ) 30 ( 31 ) 32 cm 

och maska här av till ärmhål i var sida 

med 3 m. *sticka 3 v slätstickning. Nästa 

rätsidov: 2 rm, 3 rm samman, sticka tills 

det återstår 5 m på v: 1 rm lös av, 2 rm 

samman, träd den lösa m över 2 rm*. 

Upprepa från *-* (kom ihåg 3 v 

slätstickning mellan intagn) tills det är 

stickat totalt 4 intagn i var sida= 68 ( 76 ) 

80 ( 88 ) 96 m. När arb mäter 48 ( 50 ) 52 ( 

54 ) 56 cm maskas de mittersta 30 ( 32 ) 

34 ( 36 ) 38 m av till hals och var sida 

stickas färdigt för sig. Maska av ytterligare 

med 2,1 m i halssidan och maska 

samtidigt av från ärmhålssidan till skråaxel 

med 5,5,6 ( 6,6,7 ) 6,7,7 ( 7.8.8 ) 8.9.9 m. 

 

FRAMSTYCKE 

Stickas som ryggen tills arb mäter 44 ( 46 ) 

47 ( 49 ) 51 cm. Maska av de mittersta 10 

( 12 ) 14 ( 16 ) 18 m till hals och var sida 

stickas färdig för sig. Maska av ytterligare i  

                    
 

 

halssidan med 4,3,2,2,1,1 m och när arb 

mäter 48 ( 50 ) 52 ( 54 ) 56 cm maskas det 

av för axel som på ryggen. 

 

ÄRMAR 

Lägg upp 58 ( 62 ) 66 ( 70 ) 74 m på sticka 

nr 3,5 och sticka resår (2 am, 2 rm) 1:a 

v=avigsidan av arb. När resåren mäter 8 

cm byt till slätstickning och tag ut 1 m  

i var sida på var 12:e v. När det är 68 ( 74 

) 80 ( 86 ) 92 m på v och ärmen totalt 

mäter 40 ( 41 ) 42 ( 43 ) 43 cm (eller 

önskad längd) stickas axelrundning: 

Maska av i var sida med 3,2,2,2 m, 

därefter maskas av i början och slutet av 

varje rätsidov med 1 m. När det rest 20 ( 

24 ) 28 ( 32 ) 34 m på v maskas i var sida 

av med 3,2 m. Maska av de rest 10 ( 14 ) 

18 ( 22 ) 24 m löst på en gång. 

 

MONTERING OCH HALSKANT 

Sy båda axelsömmarna.  

Halskant: Plocka upp från rätsidan c:a 96 

( 100 ) 104 ( 108 ) 112 m på rundsticka nr 

3,5 (antalet ska vara delbart med 4), 

sticka 8 cm resår och maska av alla m i 

resår (pass på så kanten varken stramar 

eller ”flaggar”, kom ihåg att huvudet skall 

kunna komma igenom). Sy sido- och 

ärmsömmarna. Sy i ärmarna. 
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ALTERNATIVA KVALITÉER 

                         30 m 
Sock 4 

 

 28 m: 
Trunte, Lana Cotton 212, LONGCOLORS 

 

27 m 
Alicante Cotton, Green Cotton Linen 

 

 26 m: 
 all seasons, New Arezzo lin, Bamboo wool, Blend, Blend Bamboo, Exclusive ALPACKA, 

Extrafine merino 150, Hjerte Alpacka, Hjerte Fine Highland Wool, 
ORGANIC 350, ORGANIC COTTON, Silk Tweed, WOOL SILK, Grönhöj Kamgarn. 

 

 22 m: 
Bommix Bamboo, Cotton 100, Deco Tweed, DECO, Extrafine merino 120, 

MERINO COTTON, Organic TRIO, Rustic, Valencia Cotton, Vidal Alpacka, Vital, ARTIC. 
 

 20 m: 
INCAWOOL, Light Mohair, Ragg-strumpegarn, SOON. 

 

17 m 
Sauce 

 

 14 m: 
Borstad ull, Extrafine merino 50, Naturull. 

 

Annat: 
Alpacka 400, Kunstgarn, SILK KID MOHAIR. 

 

VAR UPPMÄRKSAM PÅ GARNFÖRBRUKNINGEN VID ALTERNATIV KVALITÉ, 
då löplängden på garnet inte alltid är den samma. 

Det kan också vara nödvändigt att byta stickor, så att stickfastheten blir rätt. 
 

STICKFÖRKORTNINGAR 
arb = arbetet, börj = början, vr = vridet, uppr = upprepa, 

int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska, mb = mitt bak, mf = mitt fram, 
mgf = med garnet framför arbetet, mgb = med garnet bakom arbetet, 

omg = omgång, omv = omvänt, st = sticka, plm = placera markör, r = rät  (R) = rätsida, 
avsl = avslutningen, tills = tillsammans, utt = uttag,  a = avig, (VR)= avigsidan. 

 
FÖRKLARINGAR 

rätstickning = rät på rätsidan och avigsidan 
slätstickning = rät på rätsidan och avig på avigsidan. 

omvänd slätstickning= avig på rätsidan och rät på avigsidan. 
1 utt = gör ett uttag genom att ta upp länken före nästa maska och sticka den rät. 

1 enk int = 1 r m lyftes av, 1 r, den lösa maskan lyftes över. 
1 dbl int = 1 r lyftes av, 2 r tills, den lösa maskan lyftes över de 2 sammanstickade m. 

 


