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

STORLEK: 4 (6) 8 (10) 12 år. 

MODELLENS BRÖSTVIDD: CA.  70 (76) 82 (90) 94 cm. 

FULL LÄNGD: Ca.  38 (41) 45 (49) 52 cm. 

GARN FÖRBRUKNING: 

Färg 1: 1 (1) 1 (1) 1 nysta,n färg 4220 eller 1555, 

Färg 2: 5 (5) 5 (6) 6 nystan, färg 809 eller 2122, 

Färg 3: 1 (1) 1 (1) 1 nystan, färg 1343 eller 1346, 

Färg 4: 1 (1) 1 (1) 1 nystan, färg 6114 eller 422. 

STICKOR: Strumpstickor och rundstickor nr 3,5 (40 och 60 cm). Maskmarkör. 

STICKFASTHET: 31 maskor och 29 varv i mönster på stickor 3,5 = 10 x 10 cm. 

  

MODELLEN Stickad uppifrån och ner. De 4 raglansömmarna är vardera 4 maskor som stickas rätt. Oket är uppdelat i 

bak/framstycke och ärmar. 

  

ÖKNINGAR P BAKSTYCKET 

Mask länken mellan två maskor stickas vridet rät, före och efter 4 x 4 raglanmaskerna (På 4 ställen utgör 4 maskor 

raglanmaskorna= RM) 

  

HALSKANT 

Lägg upp, 72 (76) 84 (88) 96 maskor på strumpstickor nr 3,5 och färg 1. Montera i en ring och sticka resår (2 rätt, 2 

avigt). När resåren mäter 3 1/2 (31/2) 4 (4) 4 cm, sticka 1 varv rätt och öka jämnt fördelat till 80 (88) 96 (104) 112 

maskor. En ökning stickas genom att plocka upp maskan mellan två maskor och sticka den vridet rät.  

  

OKET 

Fördela maskorna i bakstycke, framstycke och ärmar – med en markering runt var och en av 4 maskor (RM). 

Början av varvet: Räkna 2 maskor till = ½ RM, sätt en markör. Räkna 20 (24) 24 (28) 28 maskor till = bakstycket 

markera varje sida av de nästa 4 maskorna (= RM). Räkna 12 (12) 16 (16) 20 maskor till = ärm. Markera nästa 4 

maskorna (= RM). Räkna 12 (12) 16 (16) 20 maskor till = ärm, markera den. De sista 2 maskorna på varvet = ½ RM. 

Således börjar varvet mitt i en RM. 

  

Byt till färg 2 och sticka 1 varv rätt. Sticka sedan mönster enligt diagrammet - mellan 4 RL - som är stickat rätt och är 

utanför mönstret. 

  

Det ökas ut på vardera sidan av 4 RM, genom att sticka masklänken vridet rät. 

  

Viktigt: Ökningar för bak-/framstycket och ärmarna är inte nödvändigtvis stickade samtidigt, utan fördelade enligt 

följande: 

Bak- och framstycke: Ta ut på varje varv – på varje sida av bak/framstycket – 28 (34) 38 (34) 40 gånger, och på 

vartannat varv 8 (6) 6 (10) 8 gånger = 72 (80) 88 (88) 96 maskor ökade på bakstycket respektive framstycket.   

Ärmar: Ta ut varje varv – på varje sida av ärm maskorna – 7 (12) 9 (13) 10 gånger. Sedan på varje 2: a varv 21 (20) 23 

(23) 26 gånger = 56 (64) 64 (72) 72 maskor ökade på varje ärm. 

 När alla ökningar är stickade finns det 336 (376) 400 (424) 448 maskor, fortsätt rakt ner tills hela oket mäter ca 16 

(17) 18 (19) 20 cm. 
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DELA BAKSTYCKE, FRAMSTYCKE OCH ÄRMAR 

Nu ska arbetet delas upp – i mitten av var och en av de 4 RM enligt följande: Sticka 96 (108) 116 (120) 128 maskor = 

bakstycket. Sätt nästa 72 (80) 84 (92) 96 maskor på en tråd för ärm. Lägg upp 16 (16) 16 (20) 20 maskor (under ärmen) 

och stickar nästa 96 (108) 116 (120) 128 maskor = framstycke. Sätt nästa 72 (80) 84 (92) 96 maskor på en tråd för ärm 

och lägg upp 16 (16) 16 (20) 20 maskor under ärmen. Det finns nu 224 (248) 264 (280) 296 maskor på stickan. 

  

Fortsätt runt i mönstret över alla maskor tills hela arbetet mäter 34 (37) 41 (45) 48 cm - eller önskad längd före 

resåren (avsluta med ett avigt varv i mönstret). Sticka 1 varv rätt och minska jämnt till 184 (196) 212 (224) 240 

maskor. Byt till färg 3 och sticka 4 cm resår (2 rm, 2 am). Maska av i resår. 

  

ÄRM 

Sätt över de 72 (80) 84 (92) 96 maskorna från tråden på en liten rundsticka och plocka upp de 16 (16) 16 (20) 20 

maskorna upp under ärmen mellan bak/framstycket = 88 (96) 100 (112) 116 maskor. Sätt ett märke runt de 2 

mittersta maskorna på de upp plockade maskorna = ärmsömn. Dessa 2 maskor stickas räta på alla varv.  

  

Fortsätt i mönster över alla maskor (så att de passar utanför bakstyckets maskor). 

Minska dessutom in på varje sida av de 2 maskorna ärmsömnen, genom att sticka 2 maskor avigt tills på avigvarvet i 

mönstret (var uppmärksam på maskantalet i mönstret). Minska vartannat varv 7 (7) 3 (8) 5 gånger och på vart 4:e varv 

12 (14) 18 (17) 20 gånger.  

  

När alla minskningar har stickats, fortsätt rakt ner över de återstående 50 (54) 58 (62) 66 maskorna tills ärmen mäter 

cirka 24 (27) 30 (32) 34 cm från delningen - eller lämplig längd. Avsluta med ett avigt varv i mönstret. 

  

Sticka 1 varv rätt, minska jämnt till 36 (40) 40 (44) 48 maskor. Byt till färg 4 och sticka 4 cm resår, maska av i resår. 

  

Sy ihop maskorna under ärmen. 
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