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2579 / Karina 
 
GARN: New Arezzo (33% linne, 20% bomull, 47% bambu). 
STORLEKAR: S(M)L(XL). 
MODELLENS BYSTSTORLEK: Ca. 107(117)126(135) cm. 
FULL LÄNGD: Ca 62 (63)64(65) cm. 
GARN FÖRBRUKNING: 8(8)9(10) nystan. färg 4702 eller 3050. 
STICKOR: Rund stickor nr 2,5 och 3 (40+80 cm). 
STICKFASTHET: 26 m och 36 varv slätstickning på stickor 3= 10 x 10 cm. 

 
NOT 

Blusen är stickad nerifrån och upp runt på rundstickor.  Blusen är konstruerad med ett mycket djupt raglansnitt. 

 
BÅLEN 

Ribbningen av bak och framstycke stickas först separat och delarna stickas sedan ihop på rundstickor. 

  
Lägg upp 152(164)176(188) maskor på rund sticka nr 2.5 och stickat resår:  
1: a varvet (avigsidan): 3 am, *2rm, 2am*, upprepa från *-* och sluta med 3am. 
2: a varvet (rät sida): Lyft en maska r löst, *2rm, 2am*, upprepa från *-* och avsluta med 3rm. 
3: e varvet (avigsidan): Lyft en maska avigt av maskan. *2am, 2rm*, upprepa från och avsluta med 3am. 
Upprepa varv 2-3 tills ribben mäter 12 cm. 
Avsluta med ett avigt varv och låt maskorna vila medans du stickar ett likadant stycke till på samma sätt. (bakstycket) 

 
Montering av bak- och framstycke:  
Sätt båda arbetena (2 x 152(164)176(188)) på samma rundsticka nr 3. Totalt 304(328)352(376) maskor och sticka 1 
varv med räta maskor där det minskas enligt följande:  
S: *10 rätt, 2 rätt tillsammans, 11 rätt, 2 rätt tillsammans*, upprepa från *-* 12 gånger och avsluta med 4 rätt.  
M: *11 rätt, 2 rätt tillsammans, 12 rätt, 2 rätt tillsammans*, upprepa från *-* 12 gånger och avsluta med 4 rätt.  
L: *12 rätt, 2 rätt tillsammans, 3 rätt, 2 rätt tillsammans*, upprepa från *-* 12 gånger och avsluta med 4 rätt.  
XL: *13 rätt, 2 rätt tillsammans, 14 rätt, 2 rätt tillsammans*, upprepa från *-* 12 gånger och avsluta med 4 rätt.  

 
Det finns nu 280(304)328(352) maskor kvar.  

 
Fortsätt runt mönstret efter diagrammet. 

 
Obs: Diagrammet visar 1/2 bredd, - dvs. börja som pilen visar med de första 4 maskorna, upprepa sedan de 12 
inramade maskerna och avsluta sedan med de 4 maskerna i slutet av diagrammet.  
(Nu är maskorna på ryggen stickade.) Detta upprepas över maskorna på framstycket. 

 
Sticka mönsterbården 1 gång på höjden. Arbetet mäter nu totalt ca 27 cm inklusive ribbning. Resten av tröjan är 
slätstickad.  

 

På nästa varv, sticka slätstickning och samtidigt maska av varvets första 5(8)11(15) maskor, sticka 

130(136)142(146) maskor maska av de nästa 10(16)22(30) maskorna, sticka 130(136)142(146) 

maskor, maska av de sista 5(8)11(15) maskorna.  
 

 
Låt arbetet vila och sticka ärmarna.  

 
ÄRMAR 

Lägg upp 108(116)128(140) maskor på rundsticka nr 2,5 och sticka 12 cm ribba *2 rm, 2 am*, upprepa från *-*.  

 
Byt till sticka nr 3 och sticka 1 varv rätt där det minskas enligt följande:  
S: *7 rätt, 2 rätt tillsammans*, upprepa från *-*. 
M: *7 rätt, 2 rätt tillsammans, 8 rätt, 2 rätt tillsammans*, upprepa från *-* och avsluta med 2 höger. 
L: *8 rätt, 2 rätt tillsammans, 9 höger, 2 rätt tillsammans*, upprepa från *-* och avsluta med 2 höger.  
XL: *9 rätt, 2 rätt tillsammans, 10 rätt, 2 rätt tillsammans*, upprepa från *-* och avsluta med 2 rätt. 
Totalt återstår 96(104)116(128) maskor.  
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Sticka 1 varv runt i slät stickning medans avmaskning för ärmhålet: avmaska de första 5(8)11(15) maskorna, sticka 
86(88)94(98) maskor, avmaska de sista 5(8)11(15)-maskorna. 

  
Låt arbetet vila och sticka den andra ärmen på samma sätt.  

 
RAGLAN 

Sätt delarna på rundsticka nr 3 i denna ordning, men utan att sticka maskorna: baksidan, ena ärmen, framstycket, den 
andra ärmen. 

 
Sticka 1 varv i slätstickning, sticka 2rm tills vid varje ”sammanfog” av delarna. Det vill säga den sista maskan på 
baksidan stickas rätt tillsammans med den första maskan på vänster ärm, den sista maskan på vänster ärm, stickas rätt 
tillsammans med den första maskan på framsidan etc.  
 
Markera dom sammanstickade maskorna = raglan-maskor. 

  
Obs: Raglanmaskorna måste sedan stickas i räta på alla varv.  

 
Sticka raglanintag på nästa omgång: *Sticka raglanmaskan rätt, 2 rm tills, sticka till 2 maskor innan nästa raglanmask, 
lyft en maska r, sticka nästa maska r, dra över den lyfta maskan över den stickade maskan.*, upprepa från *-* för de 
andra 3 raglanmaskorna.  

 
Raglaminskningarna stickas först med olika avstånd på ärmarna och kroppen enligt följande:  
Kroppen: Upprepa intagningarna på vartannat varv totalt  35 (37) 39 (41) gånger.  

 
Ärmar: Upprepa intagningarna på var 4:e varv totalt 13(14)13(13) gånger på ärmarna. 

 
Sedan fortsätter minskningarna på vart annat varv tills totalt 23(24)27(29) gånger på ärmarna har stickats. Det finns 
nu 58(60)62(62) m kvar på bakstycket och framstycket och 38(38)38(38) m på varje ärm.  

 
På nästa varv avmaskas de mittersta 34(36)38(38) maskorna för halsen. Därefter stickas resten av arbetet fram och 
tillbaka på pinnen.  

 
Ta av garnet och sätt tillbaka det på höger sida av den främre avmaskningen för nacken och sticka den 1: a stickan från 
höger sida.  
Avmaska, i början av varje varv, dvs.in mot halsen och över ärmarna för 2,2,1,1,1,8,9,9 maskor. Samtidigt fortsätter 
raglanintaget på varje 2: a varv och, om möjligt, tills alla minskningar mot nacken är stickade och endast 
nackmaskerna finns kvar på stickan. Avmaska alla maskorna i nacken på en gång.  

 
MONTERING 

Sy det lilla hålet under varje ärm. 

 
Halskant: Med rund sticka nr 2,5 sätts garnet bredvid höger raglansöm på bakstycket. Sticka upp 41(43)45(45) maskor 
runt halsen, 36(36)36(36) maskor över vänster ärm, 55(57)59(59) maskor över framstycket och 36(36)36(36) maskor 
över höger ärm = 168(172)176(176) maskor. 

 
Sticka 5 cm resår *2 rm, 2 am*. Avmaska alla maskor löst 
 
Fäst alla trådar. 
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