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2580 / Laura 
 
GARN: Extrafine merino150 (100% ull sw) og Alpacka 400 (100% Alpacka). 
STORLEKAR: S/M (M/L) L/XL (XL/2XL).  
MODELLENS ÖVERVIDD: Ca. 95 (105) 115 (125) cm. 
FULL LÄNGD: Ca 70 (72) 74 (75) cm. 
GARNFÖRBRUKNING (STICKAD MED TVÅ TRÅDAR): 
Extrafine merino 150: 9 (9) 10 (10) nystan, färg 3317, 
Alpacka 400: 3 (3) 4 (4) nystan,färg 5298. 
STICKOR: Rund sticka nr 4 och 4,5 (60 och 80 cm). 
STICKFASTHET: 24 maskor och 34 varv med stickor 4,5 = 10 x 10 cm. 
RIBBMÖNSTER STICKAS RUNT: 
Varv 1: Räta maskor 
Varv 2: *1 am, 1 rm* Upprepa *-* 

 
RIBBMÖNSTER STICKAT FRAM OCH TILLBAKA: 
1: a varv – Rätsidan, rm 

2: a varv - Avigsidan: *1 am, 1 rm* Upprepa *-* 

 
KROPPEN: 
Lägg upp 108 - 116 - 128 - 136 maskor på rundsticka nr 4.5 och sticka ribbmönster enligt beskrivningen ovan.  
Dela maskorna enligt följande: Sätt ett märke i den första maskan på varvet = i mitt bak och igen i maskan efter 53 - 57 
- (63) - 67 maskor = i mitt fram. 

 
Sticka 6 cm rakt upp = hals. Nu ska axelmaskerna markeras, eftersom det är på varje sida av dessa maskor som man 
ökar till kroppen.  

 
S/M: Sticka 19 maskor - sätt en markör - sticka 15 maskor (axel) - sätt en markör. - Sticka 19 maskor till mitt fram 
markören, Sticka 19 maskor - sätt en markör. - sticka 15 maskor (axel) - sätt en markör. - Sticka 19 maskor till mitt bak 
markören. 

 
M/L: Sticka 21 maskor - sätt en markör - sticka 15 maskor (axel) - sätt en markör. - Sticka maskor till mitt fram 
markören. Sticka 21 maskor - sätt en markör. - sticka 15 maskor (axel) - sätt en markör. - Sticka 21 maskor till mitt bak 
markören. 

 
L/XL: Sticka 23 maskor - sätt en markör - sticka 17 maskor (axel) - sätt en markör - Sticka 23 maskor till mitt fram 
markören. Sticka 23 maskor - en markör. - sticka 17 maskor (axel) - en markör. - Sticka 23 maskor till mitt bak 
markören. 

 
XL/2XL: Sticka 25 maskor - sätt en markör - sticka 17 maskor (axel) - sätt en markör. - Sticka 25 maskor till mitt fram 
markören. Sticka 25 maskor - en markör. - sticka 17 maskor (axel) - sätt en markör. - Sticka 25 maskor till mitt bak 
markören. 

 

 
På nästa omgång börjar uttagen till kroppen på varje sida av axelmaskorna enligt följande: 
Sticka ribbmönster till 1: a axelmarkören, plocka upp en ögla mellan två maskor och sticka den vridet rät. sticka 
axelmaskorna 15 - 15 - 17 - 17, plocka upp en ögla mellan två maskor och sticka den vridet rät - det är viktigt att 
axelmaskorna 15 - 15 - 17 - 17 förblir desamma så att minskningarna görs på varje sida av dessa maskor. 

 
Gör samma sak med den andra axeln. Ökningarna upprepas på tre på varandra följande varv - hoppa över ett varv = 3 
ökningar på fyra varv. Upprepa ökningarna totalt 50 - 52 - 56 - 60 gånger = 308 - 324 - 352 - 376 maskor totalt.  
Avmaska de 15 - 15 - (17) – 17,  axelmaskorna och var sida stickas var för sig  
 

 

UPPIFRÅN 

och ner 
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BAKSTYCKE:  
139 -147 - 159 - 171 maskor. 

 
Fortsätt sticka ribbmönster, men fram och tillbaka men lyft de 2 första maskorna på varvet utan att sticka dem så att 
kanten blir snygg. Fortsätt till ärmhålet från axeln mäter 15 - 15 - 16 - 17 cm. Låt arbetet vila. 

 
FRAMSTYCKE 

Stickas precis som bakstycket.  

 
KROPPEN:  
Samla maskorna på bakstycket och framstycket på en rundsticka = 278 - 294 - 318 - 342 maskor. Där delarna är 
monterade (under ärmhålet) stickas en maska från varje del avigt tills. Sätt ett märke på varje sida av de 3 maskorna 
som sitter strax under varje ärmhål. 

 
Minska en maska i på varje sida av dessa tre maskor på varje 2: a varv således; Sticka de första 2 maskorna direkt efter 
märket r tills. - sticka tills 2 maskor innan nästa märke och sticka dem vridet tills. - upprepa under det andra ärmhålet 
= 4 masker som tas in på varvet.  

 
Upprepa dessa intag på vartannat varv totalt 23 - 25 - 25 - 26 gånger = 184 - 192 - 216 - 236 kvar.  

 
Byt till rund sticka nr 4 och sticka ytterligare 8 - 8 - 9 - 10 cm ribbmönster, eller till önskad längd och maska av alla 
maskor. 

 
MONTERING: 
Fäst alla trådar. 

 
Skölj tröjan i ljummet vatten och lägg den platt på en handduk i rätt mått för att torka.  
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