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GARN: All Seasons (50% ull extrafin merino, 50% bomull) 

STORLEK: 4 (6) 8 (10) 12 år. 

MODELLENS BRÖSTVIDD: CA.  66 (71) 73 (80) 84 cm. 

FULL LÄNGD: Ca 50 (54) 58 (62) 66 cm. 

BREDD NERTILL: Ca 44 (47) 50 (53) 56 cm. 

GARNFÖRBRUKNING: 6 (6) 6 (7) 7 nystan, färg 1346. 

STICKOR: Strumpsticka och rundsticka nr 3,5 (40 och 60 cm)  

STICKFASTHET: 26 maskor och 34 varv slätstickning på sticka 3,5 = 10 x 10 cm. 

  

Juliane stickas uppifrån och ner, på strumpstickor/rundstickor – från mittbak. Oket är uppdelad i bak/fram och ärmar. 

  

ÖKNINGAR PÅ OKET 

För att få jämna ökningar, sticka en ökning genom att linda garnet runt stickan (= 1 omslag), omslaget stickas sedan 

vridet rät på nästa varv. 

  

HALSKANT 

Lägg upp på strumpstickor nr 3,5, 74 (78) 84 (90) 96 maskor. Montera i en ring och sticka kanten enligt följande: 4 varv 

avigt, 1 varv med hål = *1 omslag, 2 aviga*. Upprepa *till* varv ut. Sticka 4 varv avigt. 

  

OKET 

Fortsätt nu i slätstickning och sätt 1 markering i början av varvet = mitten bak. Alla mått mäts härifrån.  

  

Sticka 1 varv rätt, öka 6 (10) 12 (14) 12 maskor jämnt fördelat = 80 (88) 96 (104) 108 maskor.  

  

Sticka 2 varv i rätt och sticka ett ökningsvarv enligt följande: 

1:a ökningsvarvet Sticka *4 rm, 1 omslag* Upprepa från *till* 20 (22) 24 (26) 27 gånger på hela varvet = 100 (110) 120 

(130) 135 maskor. 

2:a ökningsvarvet Sticka *5 rm, 1 omslag*. Upprepa från *till* varv ut = 120 (132) 144 (156) 162 maskor.  

Nästa ökningsvarv: På de efterföljande ökningsvarven stickas ytterligare 1 maska mellan *-* än det sista 

ökningsvarvet, och *till* upprepas igen 20 (22) 24 (26) 27 gånger på varvet. 

  

Efter det 1: a ökningsvarvet ökas det enligt följande: 3 (3) 2 (2) 1 gånger på vart 6: e varv, 4 (2) 3 (1) 2 gånger på var 8: 

e varv och 0 (2) 2 (4) 4 gånger på var 10: e varv = totalt 8 ökningsvarv. 

  

Obs: Strumpstickor och rundstickor byts ut när maskantalet ökar. 

  

När alla ökningar är stickade finns det 240 (264) 288 (312) 324 maskor, sticka 2 varv. På nästa varv, öka jämnt till 247 

(271) 289 (313) 327 maskor. 

  

Fortsätt med slätstickning till oket – från urringningen – mäter ca 17 (18) 19 (20) 21 cm. 

  

Hålmönster: Sticka 6 (6) 8 (8) 10 varv hål bort enligt följande:  

Varv1 : 1 rm *1 omslag lyft 1 rät m lös av stickan, 2 rm. Dra den lösa maskan över 2 rm*. Upprepa från *till* varv ut.  

Varv 2: Alla maskor rm. 

Varv 3: * 1 omslag, lyft 1 rm lös, 2 rm. Dra den lösa masken över 2 rm*. Upprepa *till* och avsluta med 1 rm. 

Varv 4: Alla maskor rm. 

Upprepa dessa 4 varv. Totalt 6 (6) 8 (8) 10 varv stickade 
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BAK, FRAMSTYCKE OCH ÄRMAR 

Nu delas arbetet upp enligt följande: Sticka 39 (43) 44 (48) 50 maskor (= 1/2 bakstycke). Sätt nästa 46 (50) 56 (60) 64 

maskor på en tråd för ärm. Lägg upp 8 (8) 8 (10) 10 maskor (under ärmen). Sticka nästa 77 (85) 89 (97) 99 maskorna på 

varvet= framstycket. Sätt nästa 46 (50) 56 (60) 64 maskor på en tråd till den andra ärmen. Lägg upp 8 (8) 8 (10) 10 

masker (under ärmen) och avsluta stickningen av varvet med de sista 39 (43) 44 (48) 50 maskorna (= 1/2 bakstycke). 

Det finns nu 171 (187) 193 (213) 219 maskor på varvet, bak och fram. Ta av garnet och börja i mitten av de nya 

upplagda maskorna på ena sidan (= sidosömmen). 

  

KJOL 

På nästa varv ökas 61 (61) 65 (65) 73 maskor jämnt fördelat. Det vill säga 1 omslag stickas efter ungefär var 3: e maska 

(omslaget stickas rätt på nästa varv). 

  

Fortsätt runt i slätstickning över alla 232 (248) 258 (278) 292 maskorna på varvet tills hela kjolen mäter 31 (34) 36 (39) 

42 cm – eller önskad längd före kanten. 

  

Sticka 9 avigt som i nacken med 1 hålvarv. Maska av jämnt och löst avigt 

  

ÄRM 

Sätt en ärms maskor från tråden på strumstickor och plocka upp 1 maska för var och en av de upplagda 8 (8) 8 (10) 10 

maskorna under ärmen på baksidan och framsidan = 54 (58) 64 (70) 74 maskor på varvet. 

  

Sticka runt i slätstickning, sätt 1 markör i mitten mellan de uppsamlade maskorna under ärmen = ärmsömn. 

Minska på varje sida av markören enligt följande: Sticka för 3 maskor före markören, sticka 2 vridet rm tills, 2 rm och  

2 rm tills. 

Detta intag stickas på vart 6: e varv 7 (11) 13 (16) 16 gånger och på varjt 8: e varv 3 (1) 1 (0) 1 gånger = kvar finns 34 

(34) 36 (38) 40 maskor. 

  

När ärmen mäter ca 24 (27) 30 (33) 35 cm – eller lämplig längd före kanten – sticka 9 varv avigt med hålvarv, som på 

kjolens nederkant. Sticka den andra ärmen på samma sätt. 
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