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2609 / Helga 

 
GARN: Hjerte Alpacka (100% alpacka). 

STORLEKAR: S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL . 

MODELLENS BYSTVID: Ca.  98(104)110(118)127(133)141 cm. 

FULL LÄNGD: Ca.  57(57)58(59)61(63)64 cm. 

ÄRMOMKRETS: 341/2(361/2)38(41) 43(45)471/2 cm. 

GARNÅTGÅNG, som stickas med 2 trådar: 

Bottenfärg: 7 (7) 8 (8) 9 (10) 11 nystan färg 434, Mönsterfärg 1: 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 färg nr. 500, 

Mönsterfärg 2: 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 färg nr. 435, 

Mönsterfärg 3: 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 färg nr. 403. 

STICKOR: Rundsticka nr 3 och 3,5 (40, 60, 80 cm). Strumpstickor nr 3 och 3.5. 

STICKFASTHET: 26 maskor och 28-29 varv slätstickning på stickor nr 3,5 = 10 x 10 cm. 

  

FÖRKORTADE VARV/GERMAN SHORT ROW 

Det finns olika sätt att sticka vändkors/förkortade rader eller vändkors. Här används metoden German Short Row-

teknik. Skanna QR-kod på baksidan. 

  

BÖRJA VID HALSEN 

Lägg upp 144(152)152(160)160(168)168 maskor löst på rundsticka nr 3 med bottenfärg och sticka 2 varv runt i slät 

stickning och öka 0(0)8(8)16(16)24 maskor så jämnt fördelade som möjligt på varv 2 till 144(152)160(168)176(184)192 

maskor.  

  

Distribuera masker för bak och fram:  

Början av varvet är i mitten av höger axel. Placera 1: a markören i början av varvet = höger axel.  

Räkna 72(76)80(84)88(92)96 maskor framåt på stickan och placera 2:a markören = vänster axel.  

Markera också mitten av det främre stycket med en markör som följer med ner i stickningen. 

Nu stickas förkortade varv/German Short Row teknikken 

Den första vändningen är placeras bredvid markören som markerar axeln på varje sida. Härifrån förflyttar sig 

vändningarna mot markören i mitten av framstycket.   

Sticka enligt följande: 

Vänd arbetet, sticka avigt från avigsidan över den bakre halvan till markören som markerar vänster axel – vänd 

arbetet.  

Sticka på rätsidan över den bakre halvan och avsluta 4(4)5(5)5(5)5 maskor efter vändningen på det föregående varvet, 

stäng vändningen genom att sticka w&t  på vändmasken när du stickar över den, - vänd arbetet.  

Sticka avigt till 4(4)5(5)5(5)5 maskor efter vändningen på föregående varv och w&t. På detta sätt fortsätter du att 

sticka varv 4(4)5(5)5(5)5 maskor efter  föregående varv på höger och vänster sida växelvis, tills varv 6(6)6(7)7(8)8 

gånger stickats på varje sida.  

Sista vändningen stickas på avig sidan. Sticka sedan 1 varv runt från rätsidan och stäng den sista vändningen på 

vänster sida.  

  

 

 

Bakstycket: 

Sticka oket efter diagrammet. Upprepa rapporten och sticka uttag som visas i diagrammet.  

När diagrammet stickas finns det 324(342)360 (378)396(414)432 maskor på stickan.  
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Raglanuttagning: 

Börja med att markera 4 raglanmaskor:  

På varje sida av markören som markerar mitten av framstycket, räkna ut 49 (52) 55 (58) 62 (65) 68 maskor = totalt 98 

(104) 110 (116) 124 (130) 136 maskor som är framstycket.  

Markera sedan nästa maska på varje sida då = raglanmaskor.  

Från de markerade raglanmaskerna räknas 62(65)68(71)72 (75)78 maskor ut till ärmarna. Välj nästa maska på varje 

sida och markera = raglanmaska. De återstående 98(104)110(116)124(130)136 maskorna mellan de senast markerade 

raglanmaskerna är bakstyckets maskor.  

Sticka raglanökningar på varje sida av de 4 raglanmaskorna genom att sticka tråden mellan maskorna vridet rät.  

Upprepa ökningen av raglan på vartannat varv - 4 (5) 6 (7) 8 (9) 10 gånger = 70 (75) 80 (85) 88 (93) 98 maskor på varje 

ärm och 106 (114) 122 (130) 140 (148) 156 maskor på bakstycket och framstycket. Till detta läggs de 4 markerade 

raglanmaskorna.  

När raglanökningen är klar, sticka 0(0)2(2)2(2)2 varv i slät stickning.  

Låt ärmarnas maskor vila medan kroppen stickas färdigt.  

De 4 markerade raglanmaskerna räknas till kroppsmaskorna. Klipp av tråden.  

  

KROPPEN, 216(232)248(264)284(300)316 maskor (inklusive 4 raglan-masker)  

Sticka runt på rundsticka, lägg upp 10(10)10(11)12 (12)13 nya maskor till 1/2 ärmhål, sticka 

108(116)124(132)142(150)158 maskor (= inklusive 2 raglanmaskor), lägg upp 20(20)20(22)24(24)26 nya maskor till 

ärmhål på andra sidan, sticka 108(116)124(132)140(148)156 maskor (= inklusive 2 raglan-m),  lägg upp 

10(10)10(11)12(12)13 nya maskor till 1/2 ärmhål. Totalt 256(272)288(308)332(348)368 maskor på stickan. Början av 

varvet är mitt i ett ärmhål. Sticka tills arbetet mäter 28(28)28(29)30(31)32 cm från ärmhålet. 

Byt till runsticka nr 3,5 och sticka 6 cm resår *2 rm, 2 am*, upprepa från *-*. Avmaska alla maskorna löst på sista 

varvet.   

  

ÄRMAR, 70(75)80(85)88(93)98 maskor  

Börja mitt i ett ärmhål på kroppen.  

Med sticka nr 3, lägg upp10(10)10(11)12(12)13 nya maskor till ärmhålet över kroppens halva ärmhål, sticka 

ärmmaskorna, lägg upp 10(10)10(11)12(12)13 nya maskor över den andra halvan av ärmhålet. 

Totalt 90(95)100(107)112(117)124 maskor.   

Markera 2(1)2(1)2(1)2 maskor på ärmens undersida.  

Fortsätt runt i slätstickning 

På vart 8: e (7: e) 6: e (6: e) 5: e (5: e) 4: e varv, minskas vid ärmens undersida.  

Sticka minskningen på varje sida av den eller de markerade maskorna genom att sticka 2 rm tills. efter/och 1 enkel 

hoptagning före den/dom markerade maskorna.  

Upprepa intaget var 8:e (7:e)6:e(6:e)5:e(5:e)4:e varv – 14(16)18(20)21(23)26 gånger = 62(63)64(67)70(71)72 maskor 

kvar på stickan. Sticka tills ärmen mäter totalt 34 cm från ärmhålet.  

Sticka 1 omgång slätstickning där 10(9)12(10)10(9)8 maskor ökas jämnt fördelat på 72(72)76(76)80(80)80 maskor.  

Byt till strumpsticka nr 3,5 och sticka 12 cm resår *2 rm, 2 am*, upprepa från *-*. Avmaska alla maskor löst på sista 

varvet.  

Sticka den andra ärmen på samma sätt.  

  

HALSKANT 

Med rundsticka nr 3,5, plockas 144(152)160(160)168(168)168 maskor upp runt halsringningen. Sticka 4 cm resår *2 

rm, 2 am*, upprepa från *-*. Avsluta med 6 varv slät stickning. Avmaska maskorna löst.  
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