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2578 / Bettina 
 

GARN: New Arezzo.(33% linne, 47% bamboo, 20% bomull). 

STORLEKAR: S(M)L(XL). 

MODELLENS BYSTMÅTT: Ca. 94(104)114(124). 

HEL LÄNGD: Ca. 60(62)64(66)cm. 

GARNFÖRBRUKNING: 9(10)10(11) nystan i färg 5106. 

STICKOR: Rundstickor nr. 3 och 3,5 (40 og 60 cm). 

STICKFASTHET: 26 maskor och 30 varv i slätstickning = 10 x 10 cm. 

 

Bettinas tröjan är stickad nerifrån och upp på rundstickor upp till ärmhålen där arbetet delas. 

 

Där det bara står en siffra så gäller den för alla storlekar. 

 

Lägg upp 240(264)288(312) maskor  på rundstickor nr. 3, och sticka 7 cm resår (1 am, 1 vriden rm). 

 

Byt till rundstickor nr. 3,5. Sticka *4rm, 2 am* tills arbetet mäter 32(34)36(38) cm. 

 

Framstycke 

Sätt en markör mitt fram. Räkna 34 maskor ut från mitten och sätt en markör i varje sida. 

 

På nästa vav stickas det från första markören 2am, 2 rm, 2vridet r tills, 2 am, 4 rm, 2am, 4 rm, 2 am, 

öka en maska genom att sticka nästa maska två gånger, 4rm, 2am, 4rm, 2am, 2rm (Nu är du mitt 

fram)2 rm, 2am, 4rm,  öka en maska genom att sticka nästa maska två gånger, 4 rm, 2 am, 4rm, 

2am, 2r tills., 2rm, 2am. 

 

Sticka 6 varv enligt ovan, det blir en rätmaska mer eller mindre medans ränderna med 2am löper 

hela vägen upp. Dessa ränder slutar när det är under 10 rm och börjar när det är över 10 rm. Se 

diagrammet. Alla aviga maskor stickas som maskorna visas, när de stickas fram och tillbaks. 

 

 

Efter 18 varv delas arbetat för fram och bakstycke. Det ska vara en lika många maskor fram och 

bak. Avmaska 8 maskor i var sida. (4 m från bakstycket och 4 maskor från framstycket.) Härefter 

avmaskas i början och slutet av varje rätt varv 10x1(11x1)12x1(13x1) maskor samtidigt som det 

stickas efter diagrammet. Låt bakstyckets maskor vila. 

 

När hela arbetet mäter 50(52)54(56) cm från nederkanten avmaskas de mittersta 20(22)24(26) 

maskorna av till halsen. 

 

Sticka var sida för sig och avmaska mot halsen 1x4, 1x3,1x2, 2x1. Sticka tills framstycket mäter 

60(62)64(66) från nederkanen. Sticka den andra sidan spegelvänt. 

 

 

Bakstycke 

Sticka i början och slutet från rätsidan 2 rm tills. 10(11)12(13 gånger som på framstycket. 

 

Fortsätt rakt upp tills arbetet mäter 54(58)62(66) cm. Från nederkanten. 

 

Avmaska till halsen dom mittersta 32(34)38(40) och sticka var sida för sig. 

 

Avmaska mot halsringen 2x2 maskor. Sticka tills bakstycket mäter lika som framstycket. Maska av 

alla maskor. Sticka den andra sidan spegelvänt. 
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Ärmar 

Lägg upp på stickor nr. 3: 72(78)84(90) maskor. Sticka 7 cm resår. 1am, 1vrm. 

 

Öka jämnt fördelat 16(22)28(34) maskor och sticka ribbmönster (4rm, 2am) tills hela arbetet från 

uppläggningen mäter 20(22)24(26) cm. Maska av 8 maskor till ärmhål och ta sedan in som på fram 

och bakstycket. 

 

Sticka 8(9)10(11) cm rakt upp och maska av 1x1, 4x2, 2x5. Maska av resterande maskorna på en 

gång. 

Sticka en ärm till på samma sätt. 

 

Montering 

Sy ihop axelsömmarna, sy i ärmarna samtidigt som det rynkas till ärmhålet överst på varje axel. 

 

Halskant: 

På sticka nr. 3 plocka upp 110(120)120(130) maskor runt halsringen och sticka 2 cm resår (1am, 

1vrm) Maska av. 

 

Fäst alla trådar och fukta den och låt den torka plant. 
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