
 
1 

 



 
2 

2576 / Victoria 

GARN: Merino Cotton (50% wool superwash, 50% cotton). 

STORLEKAR: S(M)L(XL). 

MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca. 90(100)110(120)cm. 

HEL LÄNGD: Ca. 52(56)60(64)cm. 

GARNÅTGÅNG: 7(8)8(9) nystan av färg 3906 el. 282. 

STICKOR: Nr. 3,5. 

TILBEHÖR: 3 små knappar. 

STICKFASTHET: 22 maskor och 32 varv i slätstickning = 10 x 10 cm. 

 

Victorias bolero har slitsar i båda sidor, men sidsömmen kan också sys ihop helt så att den är 

stängd. 

 

Där det bara står ett nummer så gäller det för alla storlekar. 

 

 

BAKSTYCKE 

Lägg upp 110 (122)134 (146) maskor på stickor nr 3,5 och sticka 6 cm resår (2rm, 2 am) börja 

och sluta varvet med 2 aviga. 

 

Fortsätt i slätstickning förutom de första 14 första och sista maskorna som stickas i resår hela 

vägen upp till axeln. 

 

Sticka tills hela arbetet mäter 51(55)59(63) cm. 

 

Avmaska de mittersta 34(38)42(46) maskorna och sticka var sida för sig 

 

Avmaska 1maska 2 gånger mot halsringen och maska av de resterande maskorna på en 

gång. 

Sticka den andra axeln spegelvänt. 

 

FRAMSTYCKE 

Stickas som bakstycket tills det är 28(30)32(34) cm långt. Dela sedan arbetet med lika många 

maskor till höger och vänster framstycke. 

 

HÖGER FRAMSTYCKE 

1. Från rätsidan: sticka 8 maskor i resår (1rm, 1am). sticka nästa maska i både främre och 

bakre maskbågen. (en ökning)  Sticka 1 rm, 2 rm vridet tills. 

      Avsluta varvet som maskorna visar. 

 

2. Avigsidan: Sticka som maskorna visar tills dom två maskorna som är stickade räta 

tillsammans på föregående varv. Sticka den första maskan rät och den andra maskan 

avig, fortsätt i resår som maskorna visar. Resåren blir en maska bredare för varja rätt 

varv och bildar på så sätt en triangel.  

 

Upprepa varv 1-2 tills framstycket är 3(4)5(6)cm kortare än bakstycket i framkant. Sätt 

11(13)15(17) maskor mot halskanten på en hjälpsticka (säkerhetsnål eller en bit garn)och 

sedan ytterligare 2x4 maskor mot framkanten. Sticka tills framstycket har samma längd som 

bakstycket. Avmaska alla resterande maskor. 
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VÄNSTER FRAMSTYCKE 

1. Från rätsidan: Sticka som maskorna visar tills det är 10 maskor kvar på stickan. 

Sticka 2 VRIDET rm tills, 1rm, sticka nästa maska i både främre och bakre maskbågen. 

(en ökning) Sticka resten av maskorna i resår (1rm, 1am). 

 

2. Avigsidan: Sticka som maskorna visar. Sticka de ökade maskorna avigt, rät så att de 

stämmer i resåren, sticka varvet färdigt som maskorna visar. 

Resåren ökar med en maska varannat varv så att det blir en triangel. 

 

Upprepa varv 1-2 tills framstycket är 3(4)5(6) cm kortare än bakstycket.  

Sätt 11(13)15(17) maskor mot halskanten på en hjälpsticka (säkerhetsnål eller en bit garn)och 

sedan ytterligare 2x4 maskor mot framkanten. Sticka tills framstycket har samma längd som 

bakstycket. Avmaska alla resterande maskor. 

 

 

MONTERING 

Sy ihop axelns maskor. 

 

Plocka upp 98(104)110(116) maskor runt halsringningen inklusive de som du har på 

hjälpstickan. Sticka resår (1rm, 1am) 

Sticka tills kragen mäter 10cm, maska av löst i resår. 

 

Ca 20 cm från nederkanten sys boleron ihop i 10cm i båda sidor. Baoleron kan naturligtvis sys 

ihop helt så att man bara har ett ärmhål öppet. 

 

Sy fast med 2 cm mellanrum 3 st mindre knappar i slitsens högra sida. Börja längst ner.  

Sy 3 öglor i vänstra sidan 

 

Blocka boleron (fukta den och plantorka) 

 

 

 

 

 

cv  



 
4 

 


