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STORLEK: 0-3 (3-6) 12 (24) 

KLÄNNINGENS BREDD: 49(53) 58(63) cm 

FULL LÄNGD: ca 35(39)43(48) cm 

GARN: All Seasons 

FÖRBRUKNING: 

Bottenfärg: 3(3)4 (4) nystan, färg 434 

Mönsterfärg 1: 1(1)1 (1) nystan, färg 435 

Mönsterfärg 2:1(1)1(1) nystan, färg 100 

Mönsterfärg 3:  1(1)1(1) nystan, färg 1343.  

TILLBEHÖR: 4 knappar, 15 mm i diameter 

STICKOR: Strumpstickor nr 2,5 och 3. Rundstickor nr 2,5 (60 cm), nr 3 (40+60 cm). Markörer. 

STICKFASTHET: 26 maskor och 34 varv i slät stickning = 10x10 cm.  
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TEKNISK BESKRIVNING 

Klänningen är stickad från nacken och ner. Först stickas arbetet fram och tillbaka på stickan, med en 

slitsöppning mitt bak och sedan runt på rundstickor när raglanökningen är klar.  

För alla varv stickade fram och tillbaka på stickan måste alla maskor på avigsidan börja och sluta med 1 

kantmask som stickas rät.   

  

BESKRIVNING 

Lägg upp 70(76)82(88) maskor löst på rundstickor nr 3 med bottenfärg och sticka 1:a varvet såhär: 1 kantmaska 

rät, sticka am tills 1 maska återstår, sticka den sista kantmaskan rät .  

  

Raglan 

Placera 4 markörer på rät sidan av arbetet innan du stickar vidare: Räkna 11(12)13(14) maskor framåt på 

stickan från höger till vänster (höger halva av bakstycket), placera 1:a markören, räkna 13(14)15(16) maskor 

framåt (höger ärm), placera 2:a markören, räkna 22(24)26(28) maskor framåt (framstycket), placera 3:e 

markören, räkna 13(14)15(16) maskor framåt (vänster ärm),  Placera den 4: e markören. De sista 11(12)13(14) 

maskorna på stickan är den vänstra halvan av bakstycket.  

Nästa varv, rätsidan: *Sticka rm tills 1 maska återstår före markör, 1 ökning, sticka 2 rm (= 1 maska på varje sida 

av markören), 1 ökning*, upprepa från *-* vid de andra 3 markörerna, sticka resten av maskorna rätt. Totalt 

har nu 8 ökningar stickats. Nästa varv, avigt: Sticka 1 kantmaska rät, sticka avigt tills 1 maska återstår, sticka 

den sista kantmasken rät.  

Upprepa raglanökningar på vart 2: a varv - tills raglanökningarna har stickats totalt 18 (20) 22 (24) gånger. När 

alla raglanökningar är stickade finns det 29(32)35(38) maskor på varje halva av bakstycket, 58(64)70(76) 

maskor på framstycket och 49(54)59(64) maskor på varje ärm.  

Låt ärmmaskorna vila och avsluta stickningen av bak- och framstycket. Klipp av tråden.  

  

Bak- och framstycke  

Nu är slitsen mitt bak är klar stickas alla maskor runt på rundsticka. Början av varvet flyttas till mitten av vänster 

ärmhål.  

Börja med att lägga upp 3 nya maskor till 1/2 ärmhål, sticka de 2 halvorna på ryggen, lägg upp 6 nya maskor 

upp till ärmhål på andra sidan, sticka de främre maskerna, lägg upp 3 nya maskor till 1/2 ärmhål. Totalt 

128(140)152(164) maskor på varvet.  

Sticka 2 varv runt i slät stickning från ärmhålet.  

  

Stickade ökningar, nästa omgång  

*Sticka 4 maskor, 1 ökning (lyft länken mellan maskorna på varvet och sticka länken som blivit rakt)*, upprepa 

från *-*. Det finns nu 160(175)190(205) maskor på stickan. Sticka ytterligare 1 varv där 0(1)2(3) maskor ökas till 

160(176)192(208) maskor. Sticka tills arbetet mäter 15(18)21(25) cm från ärmhålet.  

Sticka mönster efter diagrammet. Rapporten stickas 1 gång på höjden.  

Byt till rund sticka nr 2.5. Sticka 1 varv avigt, 1 varv rätt, 1 varv avigt, 1 varv rätt, 1 varv avigt och 1 varv rätt där 

maskorna maskas av. 
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ÄRMAR 

Stickas med strumpstickor nr 3. Lägg garnet i mitten av bålens ärmhål och plocka upp 3 masker, sticka 

ärmmaskorna och avsluta med att plocka upp 3 maskor över den andra halvan av bålens ärmhål. Totalt 

55(60)65(70) maskor. Sticka runt på strumpstickor och på 5:e varvet minskas 1 maska på var sida om de 2 

nedre maskorna på ärmen enligt följande: Sticka 1:a maskan rät, 2 rm tills, sticka tills 3 maskor återstår, 1 

enkelt intag (= ta av 1 maska rakt lös, sticka 1 rm, dra den lösa masken över den stickade),  1 rätt. Upprepa 

intaget på varje 7 (6.)6.(7.) varv - totalt 6 (8) 10 (11) gånger = 43 (44) 45 (48) maskor. Sticka tills ärmen mäter ca 

15(17)19(23) cm, mätt från ärmhålet.  

Sticka 1 varv där 3(2)1(2) maskor minskas jämnt fördelade till 40(42)44(46) maskor.  

Byt till strumpstickor nr 2.5. Sticka 1 varv avigt, 1 varv rätt, 1 varv avigt och ut, 1 varv rätt, 1 varv avigt och 1 

varv rätt där maskorna maskas av. Sticka den andra ärmen på samma sätt. 

  

BESLAG 

Halskant: Med rund sticka 2,5 och mönsterfärg 3 läggs garnet till vid slitsen. Från höger sida plockas 

70(76)82(88) maskor upp runt halsen. Sticka 6 varv och maska av löst på det 6: e varvet, - bryt inte garnet utan 

fortsätt att sticka upp maskor runt slitsen. 

Slitskant: Plocka upp 31(34) 37(40) maskor upp längs varje slitssida, totalt 62(68)74(80) maskor.  

Obs: Det kan vara nödvändigt att justera antalet maskor som plockas upp till slitskanten i förhållande till din 

stickfasthet. Om du justerar masknumret, kom ihåg att maskantalet mellan knapphålen också måste justeras.   

1: a varvet, avigsidan: Sticka alla masker rätt.  

2: a varvet, rätsidan, med 4 knapphål: Sticka 36 (39) 42 (45) maskor rätt, dra nästa 2 maskor över varandra utan 

att sticka maskorna, gör ett omslag löst runt stickan, * sticka 6 (7) 8 (9) rätt, dra nästa 2 maskor över varandra 

utan att sticka maskorna, gör ett omslag löst runt stickan *, upprepa från *-* tills 4 knapphål stickas,  Sticka de 

sista maskorna på varvet. 

3, avigasidan: Sticka alla maskor och omslag rätt.  

4: e varvet, rätsida: Maska av alla maskor rätt.  

Sy i knappar.  

  

EFTERVÅRD 

Tvätta klänningen enligt tvättinstruktionerna på banderolen. Låt klänningen torka liggande, placera eventuellt 

något tungt över den nedersta raka stickade kanten medan klänningen torkar.  



 
4 

  



 
5 

 


