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2594 / Oscar 
 
GARN: Vital (100% ull). 
STORLEKAR: S (M) L (XL) 2XL (3XL). 
MODELLENS BYSTVIDD: Ca. 107 (112) 117 (122) 127 (132) cm. 
FULL LÄNGD: Ca 65 (66) 67 (68) 69 (70) cm. 
GARNFÖRBRUKNING: 13 (13) 14 (15) 16 (17) nystan, färg 2300 eller 698. 
STICKOR: Rund sticka nr 3 och 3,5 (80 - 100 cm), strumpstickor nr 3 och 3,5 + markörer och hjälpsticka/tråd 

STICKFASTHET: 22 maskor och 30 varv i mönster på sticka 3,5 = 10 x 10 cm. 

 
Oscars tröja är stickad uppifrån och ner och har raglanärmar. På hela tröjan stickas ett enda maskulint mönster. Alla 
kanter är stickade på en mindre sticka och i resår.   

  
Där det endast finns ett nummer i mönstret, gäller det för alla storlekar. 

   
Läs vidare till ¤ 

För att göra modellen högre på baksidan stickas vänd-rader (german shortrow) i början över ryggens maskor och 
gradvis ärmarna och framstycket. Ursprungligen stickas endast raglanökning längs ryggen och bak på ärmarna. 
Modellen är stickad i mönster efter diagram. Nya maskor stickas naturligt in i mönstret.  

  
Raglanökningar:  
Stickad från rätsidan och på vartannat varv. Sticka för 2 maskor före markör, *sätt in den högra stickan framför i 
länken mellan maskorna och sätt upp maskan på vänster sticka, sticka masken rätt (= höger ökning). 2 rm, flytta 
markör, 2 rm. Sätt in den vänstra stickan framför i öglan mellan maskorna. Sticka masken vridet rät (= vänster 
ökning)*.  Upprepa ökningarna från *till* vid var och en av de andra 3 markörerna, nya maskorna stickas med i 
mönstret.  

  
HALSKANT 

Lägg upp 104 (108) 116 (120) 124 (128) maskor på rundsticka nr 3 och sticka 6 cm resår (1 rm, 1 am).  

  
Indelning och förberedelse för raglan:  
På sista varvet placeras markörer för raglanökningarna. Placera 2 markörer = början av varvet. Sticka 30 (32) 32 (34) 
34 (36) maskor över bakstycket, placera markör, sticka 15 (15) 18 (18) 20 (20) maskor över höger ärm, placera markör, 
sticka 44 (46) 48 (50) 50 (52) maskor över framstycket, placera markör, sticka 14 (14) 17 (17) 19 (19) maskor, det finns 
nu 1 maska kvar på vänster ärm. 

  
OKET 

Byt till sticka nr 3.5. 
1: a varvet från rätsidan Sticka mönster och raglanökningar enligt beskrivningen ovan över bakstycket och tills 2 
maskor + 1 ökning är stickade på baksidan av höger ärm, vänd 

2: a varvet från avigsidan: Sticka mönster för 2 maskor + 1 ökning på baksidan om vänster ärm, vänd 

3:e varvet från rätsidan: Sticka mönster och raglan till 1 maska efter sista vändningen, vänd 

4:e varvet avigsidan: Sticka mönster till 1 maska efter sista vändningen, vänd. 

  
Udda varv från rätsidan: Fortsätt med raglanuttag och vänd 1, 1, 1, 3, 3, 3 (1, 1, 1, 3, 3, 3) 1, 1, 3, 3, 3, 4 (1, 1, 3, 3, 3, 4) 
maskor efter sista vändningen. Kom ihåg raglanökningarna på främre ärmen. 
Jämna varv från rätsidan: Vänd här också 1, 1, 1, 3, 3, 3 (1, 1, 1, 3, 3, 3) 1, 1, 3, 3, 3, 4 (1, 1, 3, 3, 3, 4) maskor efter sista 
vändningen.  

  
Vänd sedan efter markören på framstycket efter 1, 1, 2, 2, 8 (1, 1, 1, 2, 2, 8) 1, 1, 1, 2, 2, 4, 5 (1, 1, 2, 2, 4, 5) 1, 1, 1, 2, 
2, 4, 5 (1, 1, 1, 2, 2, 5, 5) maskor. Det finns nu 16 (16) 16 (18) 18 (18) maskor kvar mellan varven på framstycket. ¤ 
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Därefter sticka runt över alla maskor.  
Upprepa raglanökningarna härifrån vid de 4 markörerna på vartannat varv 31 (33) 34 (36) 38 (40) gånger = 380 (400) 
420 (440) 460 (480) maskor på varvet. 

  
Armhål och dela arbete 

Från rätsidan. Sticka bakstyckets 106 (112) 116 (122) 126 (132) maskor, Sätt höger ärm 84 (88) 94 (98) 104 (108) 
maskor på en hjälpsticka/tråd, sticka framstyckets 106 (112) 116 (122) 126 (132) maskor, sätt vänster ärms 84 (88) 94 
(98) 104 (108) maskor på en hjälpsticka/tråd. Låt ärmarnas maskor vila. På nästa varv, lägg upp 12 (12) 12 (12) 14 (14) 
till ärmhål, sticka över bakstycket och lägg upp 12 (12) 12 (12) 14 (14) maskor till det andra ärmhålet, sticka 
framstycket. 

  
Fortsätt sticka över kroppens 236 (248) 256 (268) 280 (292) maskor och fortsätt i mönster tills arbetet från ärmhålet 
mäter 27 cm. Byt till stickor nr 3 och sticka 8 cm resår (1 rm, 1 am). Maska av alla maskor i resår. 

  
ÄRMAR 

I slutet av ärm maskorna, plocka upp 12 (12) 12 (12) 14 (14) maskor i kanten på ärmhålet på kroppen = 96 (100) 106 
(110) 118 (122) maskor på ärmen. Placera markören i början av varvet = under ärmen. Fortsätt i mönster och sticka 10 
(2) 6 (2) 4 (2) varv. 

  
Minska sedan 2 maskor under ärmen på vart 6: e (6: e) 5: e (5: e) 4: e (4: e) varv totalt 19 (21) 23 (24) 27 (29) gånger. 
Sticka tills ärmen mäter 44 (43) 42 (41) 40 (39) cm. Det finns nu 58 (58) 60 (62) 64 (64) maskor. 

  
Byt till sticka nr 3 och sticka 10 cm resår (1 rm, 1 am). Maska av alla maskor i resår. 
Sticka den andra ärmen likadant. 
TIPS: Ärmlängden kan justeras innan den maskas av.   

  
MONTERING 

Vik halsen i hälften och sy den på insidan så att den blir 3 cm bred. 
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