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2589 / Ellen 
 
GARN: Lana bomull (50% Ull Superwash, 50% Bomull). 
STORLEKAR: S (M) L (XL) 2XL (3XL). 
MODELLENS BYSTVIDD: Ca. 97 (102) 107 (112) 117 (122) cm. 
FULL LÄNGD: Ca 61 (62) 63 (64) 65 (66) cm 

GARNÅTGÅNG: 
Färg1: 2 (2) 3 (3) 3 (3) nystan, färg 2060 eller 1660,  
Färg 2: 1 (1) 1 (1) 1 (1) nystan, färg 1090, 
Färg 3: 6 (6) 7 (7) 8 (8) nystan, färg 1660 eller 2060. 
STICKOR: Rundsticka nr 2 (40 och 80 cm), rund sticka nr 3 (40, 80 - 100 cm), strumpstickor nr 2 och 3 + markörer och 
hjälpsticka eller tråd. 
STICKFASTHET: 28 maskor och 40 varv i mönster på stickor nr 3 = 10 x 10 cm. 

 
Ellens tröjan är stickade uppifrån och ner och har raglanärmar. Tröjan är stickad i slät stickning – även i kanterna, men 
på en mindre sticka.  
 
Där endast ett nummer är skrivet i mönstret gäller numret för alla storlekar.  

 
Raglan-intagningar:  
Sticka från rätsidan (R) och på vart 2:a varv. Sticka till 3 maskor före markör, *2 rm tills, 1 rm, flytta markör, 1 rmr, 2 
vrm tills.  Upprepa minskningar från *till* vid var och en av de andra 3 markörerna i varvet. (8 maskor minskade på 
varvet) 

 
Långmaskor: 
Omslag 2 gånger runt stickan vid varje maska under hela varvet. Ett omslag släpps när maskorna på den efterföljande 
omgången stickas. 

 
HALSKANT 

Beläggning: 
Lägg upp 208 (208) 216 (216) 224 (228) maskor på sticka nr 2 med färg 1. Sätt maskerna på rundsticka och sticka 1 
varv slät stickning, samtidigt placeras markörer för raglanintag. 

 
Placera 2 markörer = början av varvet. Sticka 68 (68) 72 (72) 76 (78) maskor = bakstycke, placera markör, sticka 36 
maskor = höger ärm, placera markör, sticka 68 (68) 72 (72) 76 (78) maskor = framstycke, placera markör, sticka 36 
maskor = vänster ärm. 

 
Sticka 16 varv raglanintag enligt beskrivningen ovan. Sticka 1 varv avigt = vik kant.  Det finns nu 144 (144) 152 (152) 
160 (164) maskor på stickan 52 (52) 56 (56) 60 (62) maskor på bakstycket respektive framstycket och 20 maskor på 
varje ärm.  

 
Raglan-ökningar:  
Stickad från rätsidan och på vartannat varv. Sticka till 1 maska före markör, *plocka upp länken mellan maskorna och 
sticka maskan rätt (= höger ökning). 1 rm, flytta markör, 1 rm. Ta upp länken mellan maskorna och sticka maskan 
vridet rätt (= vänster ökning)*.  Upprepa ökningen från *till* vid var och en av de andra 3 markörerna i varvet.  

 
Sticka 5 varv slätstickning och raglanökningar enligt ovan med färg 1, sedan 6 varv färg 2 och 5 varv färg 1 = 16 varv 
totalt. Det finns nu 68 (68) 72 (72) 76 (78) maskor på bakstycket respektive framstycket och 36 maskor på varje ärm. 

  
BÅLEN 

Byt till sticka nr 3, färg 3 och fortsätt i slät stickning och med raglanökningar. 
Upprepa raglaökningar vid de 4 markörerna på varje 2: a varv för totalt 36 (39) 41 (44) 45 (47) gånger mätt från början 
= 432 (456) 480 (504) 520 (540) maskor på varvet.  
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Armhål och delning av arbetet 
Från rätsidan Sticka bakstyckets 124 (130) 138 (144) 150 (156) maskor, sätt höger ärms 92 (98) 102 (108) 110 (114) 
maskor på en hjälpsticka, sticka framstyckets 124 (130) 138 (144) 150 (156) maskor, sätt vänster ärms 92 (98) 102 
(108) 110 (114) masker på hjälpsticka. Låt ärmarnas maskor vila. 

 
På nästa varv, lägg upp 12 (12) 12 (12) 14 (14) maskor till ärmhål, sticka bakstycket och lägg upp 12 (12) 12 (12) 14 (14) 
m till det andra ärmhålet, sticka framstycket.  

 
BÅLEN 

Sticka bålens 272 (284) 300 (312) 328 (340) maskor och fortsätt i slät stickning med färg 3 tills arbetet från ärmhålet 
mäter 33 cm. Fortsätt i slätstickning och byt till stickor nr 2 och färg 1. 

 
Kant längst ner: 
Sticka 1 varv rätt. Därefter 1 omgång långa maskor (se ovan), 8 varv slät stickning, 8 varv färg 2, 8 varv färg 1. Sticka 1 
varv avigt = vik kant, 24 varv färg 1. Maska av med sammanstickning – se nedan. 

 
Sammanstickning: 
Från avigsidan med en extra sticka sätts varje 2: a omslag av de långa maskorna upp på en hjälppinne = 272 (284) 300 
(312) 328 (340) maskor på stickan.  
Sätt in en extra sticka i 1: a maskan på framstycket, vidare genom 1: a maskan på bakstycket och sticka 1 maska. 
Upprepa ytterligare 1 gång. Maska av en maska. Fortsätt att sticka ihop 2 maskor – 1 från varje sticka – och maska 
samtidigt av alla maskor. 

 
ÄRMAR 

Med färg 3, sticka upp 12 (12) 12 (12) 14 (14) maskor på undersidan av ärmhålet = 104 (110) 114 (120) 124 (128) 
maskor på ärmen. Placera markören i början av varvet = under ärmen. Fortsätt i slätstickning och sticka 4 varv.  

 
Minska sedan 2 maskor under ärmen på vart 10:e (8:e) 8:e (7:e) 7:e (7:e) 7:e) varv 6 (20) 11 (23) 10 (5) gånger, sedan 
vart 9:e (-) 7:e (-) 6:e (6:e) varv 12 (0) 10 (0) 14 (20) gånger vardera. Sticka tills ärmen mäter 43 (42,5) 42 (41,5) 41 
(40,5) cm = 68 (70) 72 (74) 76 (78) maskor på stickan. 

 
Sticka kanten längst ner, avmaska och sticka som på sammanstickningen på bålen. 
Sticka den andra ärmen i likadant. 

 
TIPS: Ärmlängden kan justeras innan du stickar kanten.   

 
MONTERING 

Vik in halsen och sy fast den på avigsidan 
 
. 
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