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2606 / Agnes 

 
GARN: Vital (100 % ull superwash). 
STORLEKAR: S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL . 
MODELLENS BYSTVIDD: Ca.  104(113)120(129)138(147)155 cm. 
FULL LÄNGD: Ca.  62(63)64(65)66(67)68 cm. 
ÄRMENS OMKRETS: Cirka 37(40)42(441/2)47(50(52) cm 

GARNFÖRBRUKNING: 
Bottenfärg: 9(10)11(12)13(14)15 nystan färg 180, Mönsterfärg: 2(2)2(2)2(2)2 nystan färg 100. 
STICKA: Rund sticka 3 och 3,5 (40, 60, 80 cm). Strumpstickor nr 3 och 3.5. 
STICKFASTHET: 22 maskor x 29 varv slätstickning på stickor nr 3,5 = 10 x 10 cm. 

  
FÖRKORTADE VARV/GERMAN SHORTROW 
Det finns olika sätt att sticka förkortade varv. Här används metoden German shortrow, skanna QR-kod på baksidan 
eller sök på Youtube.com.  
 
FÖRKLARINGAR w&t (wrap & turn): vändning med omslag för att dölja hålet som uppstår i stickningen vid ett 
förkortat varv. Gör så här: tag fram garnet till rätsidan, lyft nästa maska till höger sticka, för tillbaka garnet till avisidan, 
lyft tillbaka maskan till vänster sticka, vänd och sticka tillbaka. Omslaget ska sedan att stickas ihop med maskan. 
 
BÖRJA VID HALSEN 

Lägg upp 112(120)120(128)128(136)136 maskor på rundsticka nr 3,5 med basfärg och sticka 2 varv runt i slätstickning. 

  
Sticka oket enligt diagrammet 
Markera totalt 14(15)15(16)16(17)17 mönsterrapporter av 8 maskor. Observera att det finns olika diagram när det 
gäller storlek. När diagrammet stickats färdigt finns det 322(345)345(368)384(391)408 maskor på stickan.  
Sticka ytterligare 1 varv och öka 8(1)7(0)0(9)6 maskor jämnt fördelat, 330(346)352(368)384(400)414 maskor. 

  
Dela maskorna i bakstycke, framstycke och ärmarna 

Från början av varvet, räkna 66(68)68(70)72(74)76 maskor framåt på varvet (= höger ärm), placera markör på 
stickan(PLM), räkna 99(105)108(114)120(126)131 maskor framåt på varvet (= främre stycket), PLM, räkna 
66(68)68(70)72(74)76 maskor framåt på varvet (= vänster ärm), PLM, räkna 99(105)108(114) 120(126)131 maskor 
framåt på varvet (= tillbaka),  PLM. Markörerna förblir i arbetet tills dom förkortade varven är stickade och sedan 
stickas kroppen och ärmarna färdigt separat.  

  
Nu stickas förkortade varv/German Short Row tekniken 

Vändningarna är placerade på ett sådant sätt att de första varven stickas förbi  markörerna på varje sida av bakstycket 
och härifrån förflyttar sig vändningarna, över ärmarna och runt på framstycket.  
Sticka enligt följande:  
Vänd arbetet, sticka på avigsidan 99 (105) 108 (114) 120 (126) 131 maskor över maskorna på bakstycket, - vänd 
arbetet. Sticka på rätsidan över bakstycket 99(105)108(114) 120(126)131 maskor och fortsätt till 12 maskor förbi 
vändningen på föregående varv, stäng vändningen genom att sticka w&t på vändmaskan när du stickar över den, - 
vänd arbetet. Sticka på avigsidan till 12 maskor efter vändningen på föregående varv och w&t. På detta sätt fortsätter 
du att vända 12 maskor efter att ha vänt på föregående varv tills totalt 9(9)9(10)10(11)11 gånger på varje sida har 
stickats.  
Sista vändningen stickas på avigsidan Sticka ytterligare 0(0)1(2)3(4)5 varv runt i slätstickning. Låt ärm maskorna vila 
medan kroppen stickas färdig. Ta av tråden.  

  
Fram-och bakstycket 
Lägg upp 8(10)12(14)16(18)20 nya maskor (1/2 ärmhål), sticka framstyckets 99(105)108(114)120(126)131 maskor, 
lägg upp 16(20)24(28)32(36)40 nya maskor (1/1 ärmhål), sticka bakstyckets 99(105)108(114)120(126)131 maskor, lägg 
upp 8(10)12(14)16(18)20 nya maskor (1/2 ärmhål). Totalt 230(250)264(284)304(324)342 maskor. Början av varvet är 
mitten av det högra ärmhålet. Sticka runt i slätstickning tills arbetet mäter 26 cm från det att maskorna lades upp vid 
ärmhålet.  

  
 
 
 
 
 
 



 
3 

 
Minskningar och sedan resår:  
Sticka *11(11)10(10)10(8)8 maskor, 1 minskning*, upprepa från *-* totalt 20(22)26(28)30(40)42 gånger, avsluta med 
10(8)4(4)4(4)6 maskor. Det finns nu 250(272)290(312)334(364)384 maskor på stickan.  
Byt till rund sticka nr 3 och sticka 8 cm resår *1 rm, 1 am*.  
Avsluta med ytterligare 4 varv resår så här:  
Varv 1: *Sticka 1 rätt, lyft en maska avigt av stickan med garnet framför arbetet. *, upprepa från *-* 

Varv 2: *Lyft en rät maska med garnet bakom arbetet sticka 1 am*, upprepa från *-*. Upprepa 1: a och 2: a varv 
ytterligare 1 gång.  
Mät upp en tråd som är ca 4x så lång som kanten du behöver avmaska. Avmaska maskorna med metoden "Italiensk 
avmaskning" - sök Youtube.com efter videor som visar metoden. Alternativt kan maskorna avmaskas normalt. 

  
ÄRMAR 

Med strumpstickor nr 3,5 sätt över maskorna från hjälpstickan/tråden. Plocka upp 8(10)12(14)16(18)20 nya maskor 
upp över halva ärmhålet, sticka ärm 66(68)68 (70)72(74)76 maskor på stickan, sticka 8(10)12(14)16(18)20 13 nya 
maskor upp över den andra halvan av ärmhålet. 
Totalt 82(88)92(98)104(110)116 maskor. Sticka runt i slätstickning.  
På 3:e varvet stickar du minskning: Sticka varvets första maskor, 2 rm tills., sticka ut varvet tills 3 maskor återstår, 1 
enkel intagning, 1 rm.  
Upprepa intaget var 10:e (9:e)8:e(7:e)6:e(5:e)5:e varv totalt 9(10)11(13)15(17)19 gånger = 64(68)70(72)74(76)78 m på 
stickan. Sticka tills ärmen är 36 cm.  

 
Minskning och sedan resår:  
Sticka 1 varv där 10(10)10(8)8(8)6 maskor ökas jämnt fördelade på 74(78)80(80)82(84)84 maskor.  
Byt till strumpsticka nr 3 och sticka 8 cm resår *1 rm, 1 am*.  
Avsluta med 4 varv resår som beskrivs för kroppen och maska av med metoden "Italiensk avmaskning". Sticka den 
andra ärmen på samma sätt.  

  
HALSKANT 

Med rundsticka nr 3 och basfärg plockas (120)120(128) 128(136)136 maskor upp kring halskanten. Sticka 
31/2(31/2)31/2(4)4(4)4 cm resår *1 rm, 1 am*. Avsluta med 4 varv resår som beskrivs för kroppen.  Fäst trådarna.  
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