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

STORLEKAR: 4 (6) 8 (10) 12 år. 

MODELLENS BRÖSTVIDD: CA.  70 (76) 82 (87) 92 cm. 

FULL LÄNGD: Ca 36 (39) 43 (47) 50cm. 

GARN FÖRBRUKNING: 

Färg 1: 2 (2) 3 (3) 3 nystan, färg 6114 eller 809 

Färg 2: 2 (2) 2 (3) 3 nystan, färg 422 eller 100, 

Färg 3: 1 (1) 1 (1) 1 nystan, färg 4220 eller 836. 

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

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

  

Tröjan är stickad uppifrån och ner, på strumpstickor/rundastickor - från mitten av bakstycket. Oket är uppdelat i 

bak/framstycke 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 

På strumpstickor nr 3,5 och med färg 2, lägg upp 70 (74) 78 (82) 86 maskor. Sätt ihop till en ring och sticka 1 varv i 

vriden resår = *1 vriden rät, 1 avig m* som upprepas. Byt till färg 3 och fortsätt i den vridna resåren tills kanten mäter 

ca 2 1/2 cm.  

  

OKET 

Byt till färg 1 och fortsätt i slätstickning 1 varv där det ökas 72 (78) 84 (90) 96 maskor jämnt. Sticka 1 varv och på nästa 

varv öka jämnt till 80 (88) 96 (104) 108 maskor. Nu börjar ökningarna enligt följande: Läs OBS! nedan innan du börjar 

1:a ökningsvarvet: Sticka *4 rätt, 1 omslag*. Upprepa från *till* 20 (22) 24 (26) 27 gånger totalt = 100 (110) 120 (130) 

135 maskor på varv. 

2:a ökningsvarvet: Sticka *5 rm, 1 omslag* Upprepa från *till* samma antal gånger som på 1:a öknings varvet = 120 

(132) 144 (156) 162 maskor. 

Nästa 6 ökningsvarv: Sticka med 1 maska mer mellan *-* än sista öknings varvet, och ökningarna stickas lika många 

gånger runt. 

  

OBS! Fördela alla ökningsvarv (inklusive 1: a och 2: a) enligt följande: 3 (2) 2 (2) 2 gånger på var 4: e varv. 5 (5) 5 (3) 3 

gånger på var 6: e varv. 0 (1) 1 (3) 1 gånger på var 8: e varv. 0 (0) 0  (0) 2 gånger på var 10: e varv. Totalt 8 gånger har 

nu ökats. 

  

Strumpstickor/rundstickor byts ut när maskantalet ökar. 

När alla ökningar är stickade finns= 240 (264) 288 (312) 324 maskor, sticka 2 varv slätstickning. På nästa varv, öka 

jämnt till 248 (272) 288 (312) 328 maskor.  

  

DELNING FÖR BAK, FRAMSTYCKE OCH ÄRMAR 

När arbetet – från resåren – mäter ca 13 (141/2) 15 (161/2) 18 cm, fortsätt med mönster enligt diagram A. När de 

första 7 varven stickats delas arbetet upp i bakstycke, framstycke och ärmar enligt följande: 
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Varvets början: Sticka mönstret (sista varvet i diagram A) över de första 38 (42) 45 (48) 51 maskorna = 1/2 bakstycket. 

Sätt nästa 48 (52) 54 (60) 62 maskor på en tråd (ärmen). Lägg upp (med färg 2) 12 (12) 14 (16) 18 maskor, under 

ärmen mellan bakstycket och framstycket. Fortsätt i mönster över de följande 76 (84) 90 (96) 102 maskorna = 

framstycket. Sätt nästa 48 (52) 54 (60) 62 maskor på en tråd till den andra ärmen. Lägg upp (med färg 2) 12 (12) 14 

(16) 18 maskor, under den andra ärmen. Fortsätt i mönster över nästa 38 (42) 45 (48) 51 maskor = 1/2 bakstycket. Det 

finns nu 176 (192) 208 (224) 240 maskor på stickan. 

  

BAK- OCH FRAMSTYCKE 

Sticka nu runt i mönster efter diagram B (börja så att mönstret passar över varandra). När alla 8 varv mönster är 

stickade, fortsätt med färg 2. Sticka med denna färg tills arbetet mäter cirka 17 (20) 23 (26) 28 cm, eller lämplig längd 

före resåren. Sticka 2 1/2 cm runt i vriden resår med färg 2. Byt till färg 3 och sticka 1 varv. Maska av löst i vriden resår 

på nästa varv. 

  

ÄRM 

Sätt maskorna till den ena ärmen på strumpstickor och sticka sista varvet enligt diagram A. Plocka upp 1 maska, för var 

och en av de upplagda maskorna mellan bakstycket/framstycket = 60 (64) 68 (76) 80 maskor.  

  

Fortsätt runt i mönstret efter diagram C (samma färgfördelning som diagram A) – så att mönstret matchar. Sätt ett 

märke i mitten av maskorna som plockades upp från bakstycket/framstycket = ärmsöm. 

  

När alla 8 varv i diagrammet är stickade börjar minskningen på ärmen. Varje sida av markören skall ha följande 

egenskaper:  

Minskningsvarv: Sticka tills 3 maskor innan markören, sticka 2 vridet rät tills., sticka 2 rm (= ärmstygn), sticka 2 rm tills.  

Sticka 1 minskningsvarv nu, och sedan på vart 6:e varv 7 (7) 13 (16) 15 gånger. Sedan på var 8: e varv 3 (4) 0 (0) 2 

gånger, återstående 38 (40) 40 (42) 44 maskor. 

  

När hela ärmen – från indelningen – mäter ca 16 (19) 22 (25) 28 cm, fortsätt med mönster efter diagram D. Sticka alla 

16 varv i diagrammet och sticka sedan 6 varv med färg 2. Därefter sticka 3 cm vriden resår med färg 2. Maka av i 

vriden resår. 

Sticka den andra ärmen på samma sätt. 
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