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

STORLEKAR: 4 (6) 8 (10) 12 år. 

MODELLENS BRÖSTVIDD: CA.  73 (77) 83 (89) 95 cm. 

FULL LÄNGD: Ca.  37 (40) 44 (48) 51 cm. 

GARNFÖRBRUKNING: 7 (8) 8 (8) 9 nystan färg 6114 eller 809. 

STICKOR: Strumpstickor och rundstickor 4,5 och 5 (40 och 60 cm). Markör. 

STICKMFASTEHT: 19 maskor och 29 varv i mönster och dubbelt garn på stickor nr.5 = 10 x 10 cm.  

Varvhöjden är ett genomsnitt av varven för de 3 mönstren. I slätstickning ca 26 varv. 

  

MODELL Stickad i dubbelgarn (2 trådar) uppifrån och ner. 

  

ÖKNING 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. Du växlar mellan strumpstickor och rundstickor, beroende på antalet maskor. 

  

HALSKANT 

På strumpstickor nr 4,5 och dubbelt garn lägg upp 58 (62) 66 (70) 74 maskor. Sätt ihop till en ring och sticka 2 1/2 

(21/2) 3 (3) 3 cm vriden resår = 1 vrm, 1 am Byt till strumpstickor nr 5 och sticka 1 varv rätt, öka jämnt fördelat till 68 

(72) 76 (80) 84 maskor. 

  

OKET 

Nu fördelas maskorna på baksidan/framstycket och 2 ärmar – sätt en markör vid varje del – enligt följande: 

Sätt en markör i början av varvet = 1: a raglan. Räkna 18 (20) 20 (22) 24 maskor bakstycket och sätt en markör = 2: a 

raglan. Räkna 16 (16) 18 (18) 18 maskor till ärm och sätt en markör = 3: e raglan. Nästa 18 (20) 20 (22) 24 maskor är 

framstycket, sätt en markör = 4: e raglan. De sista 16 (16) 18 (18) 18 maskorna är den andra ärmen. 

  

De 4 markörerna markerar "raglansömmarna", och 1 maska på varje sida av dessa 4 märken ska stickas rätt hela oket 

och ligger utanför mönstret. Dessutom stickas ökningar på var och en av dessa 2 rm (= "raglansömmar") enligt 

följande: 

Ökningsvarv: (början av varvet) 1 rm (1/2 raglan), öka (= 1 omslag), 16 (18) 18 (20) 22 maskor enligt mönstret, 1 

omslag, 2 rm (= raglan), 1 omslag 14 (14) 16 (16) 16 maskor enligt mönstret, 1 omslag, 2 rm (= raglan) 1 omslag, 16 

(18) 18 (20) 22 maskor enligt mönstret, 1 omslag, 2 rm (= raglan) 1 omslag, 14 (14) 16 (16) 16 maskor enligt mönstret, 

1 omslag, 1 rm (1/2 raglan). 8 maskor har ökats på varvet. 

  

OBS: Ökningarna  är inte nödvändigtvis stickade på samma varv på ärmarna och bakstycket/framstycket, utan 

fördelas enligt följande: 

Bakstycke & framstycke: Öka på varje varv2 (2) 6 (7) 8 gånger. Sedan på vartannat varv 22 (23) 22 (23) 24 gånger. 

Ärmar: Öka vartannat varv 5 (4) 8 (12) 17 gånger, och växelvis vart 4:e och 2:a varv 11 (13) 11 (19) 7 gånger. 

De ökade maskorna stickas gradvis med mönstret. 

När alla ökningsvarv är stickade finns 228 (240) 264 (288) 308 maskor, sticka rakt tills arbetet mäter ca 16 (17) 18 (19) 

20 cm. 
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BAK, FRAMSTYCKE OCH ÄRMAR 

Nu delas arbetet upp enligt följande: Sticka 66 (70) 76 (82) 88 maskor =bakstycke. Sätt nästa 48 (50) 56 (62) 66 maskor 

på en tråd för ärm. Lägg upp 4 maskor, under ärmen. Sticka 66 (70) 76 (82) 88 maskor = framstycke. Sätt nästa 48 (50) 

56 (62) 66 maskor på en tråd till den andra ärmen. Lägg upp 4 maskor under ärmen. 

  

Fortsätt runt i mönstret över alla 140 (148) 160 (172) 184 maskor. Sticka rakt ner tills hela arbetet mäter 34 (37) 41 

(45) 48 cm – eller lämplig längd innan resåren. Sticka 3 cm vriden resår och maska av jämnt löst i vriden resår. 

  

ÄRM 

Sätt över 48 (50) 56 (62) 66 maskor från tråden på liten rundsticka och plocka upp 1 m i  var och en av de 4 upplagda 

maskorna  under ärmen = 52 (54) 60 (66) 70 maskor. Flytta början av varvet till mellan de 4 uppplockade maskorna = 

ärmsömmen, sätt ett märke och sticka 1 maska på varje sida av märket rätt alla varv. Fortsätt i mönster över alla 

maskor och minska 1 m på varje sida av ärmsömmen var 6: e varv enligt följande: 

Minskningsvarv: (varvstart) Sticka 1 rm, 2 rm tills, sticka till 3 maskor innan markeringen, lyft av 1 maska och sticka 1 

rm. Trä den lyfta maskan över den stickade, 1 rm. 

Stickat intagningar 11 (11) 13 (15) 16 gånger, = 28 (32) 34 (36) 38 maskor. Fortsätt rakt ner tills ärmen – från delningen 

– mäter 25 (28) 31 (33) 35 cm – eller lämplig längd. Byt till strumpstickor nr 4.5. Sticka 3 cm vriden resår och maska av 

i vriden resår.  
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