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Klinten är gränsen mellan hav och land. På dessa sandklädda banker är utsikten över havet 
storslagen. Ögonblicket bleknar bort i havets oändlighet och den mjuka sanden avslöjar havets 
hemligheter, uppsköljda i årtusenden. Kjolens reliefmönster är den bild som havet tecknar 
i den våta sanden i vattenbrynet. Samtidigt så rått och opolerat som det är både vackert och 
känsligt. Kjolen kan användas som den är eller tillsammans med tröjan Stevns Klint.
 

Sangstrup KlintDesign: Carrie Rasmussen

STORLEKAR
S (M) L (XL)
MÅTT
Passar till midjevidd: 62-70 (70-78) 78-86 
(86-96) cm
Passar till höftvidd: 88-96 (96-104) 104-112 
(112-122) cm
Midjevidd: 65 (72) 80 (86) cm
Höftvidd: 82 (92) 102 (112) cm
Hel längd: 77 (77) 79 (79) cm
STICKFASTHET
20 maskor och 26 varv slätstickning på sticka 4 mm = 
10 x 10 cm
24 maskor och 30 varv i strukturmönster enligt 
diagram på sticka 3,5 mm = 10 x 10 cm. 
Båda måtten är efter tvätt och ev blockning.
Stickstorleken är endast vägledande. Material

MATERIAL
Garn från Filcolana
400 (450) 500 (550) g Peruvian i färg 356 
(Woodland Dawn)

Rundsticka 3,5 och 4 mm, 80-100 cm

2 Stickmarkörer

1 cm bred resår, längd: midjemått + c:a 5 cm.

Tunn, genomskinlig elastisk tråd att sy ner linnin-
gen med.
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Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

ö1h
Högerlutande ökning. Lyft upp tråden mellan 
2 maskor, bakifrån och fram, på vänster sticka, sticka 
den rät.

DIAGRAM
Se sida 4.

 

Arbetsgång
Kjolen slätstickas runt, uppifrån och ner. 

Vid slitsen delas arbetet för att stickas fram och 
tillbaka. 

Kjolens överkant viks ner och sys fast på avigsidan så 
att det blir en kanal till resåren. 
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Beskrivning
LINNING
Lägg på rundsticka 3,5 mm upp 126 (140) 154 (168) 
maskor. 
Sammanfoga för att sticka runt och sätt en markör som 
visar varvets början (mitt bak).

Sticka 5 räta varv och 1 avigt varv (vikkant till kanalen).

Sticka 3 räta varv, 1 avigt varv, 1 rätt varv, 1 avigt varv 
och 1 rätt varv. 

MIDJA
Sticka mönster enligt diagram 1 på följande sätt: 
Upprepa diagrammets första 4 varv totalt 5 (5) 6 (6) 
ggr = 20 (20) 24 (24) varv. 

Sticka sedan varv 5 - 8.

Fortsättningsvis slätstickas kjolen runt. 

 

KJOLEN
Byt till rundsticka 4 mm.

Nästa varv: Sticka 6 (3) 1 (0) räta *3 räta, ö1h*, 
upprepa *-* till 6 (5) 3 (0) maskor återstår, 6 (5) 3 (0) 
räta = 164 (184) 204 (224) maskor. 

Fortsätt att sticka slätstickning runt till arbetet mäter 
51 (51) 52 (52) cm, mät från där slätstickningen börjar 
(midjans nederkant) eller till 16 cm kortare än önskad 
kjollängd.

Tips: Kjolen är tänkt att ha en hög midja och sitta i 
midjan. Slitsen börjar strax ovanför knäskålarna, 
använd detta som riktmärke när du provar in kjolens 
längd. 

Dela för slits vid markören mitt bak och sticka struktur-
mönster fram och tillbaka utmed slitsens kanter.

Sticka fram till markören, ta bort den och vänd.
Nästa varv (avigsidan): Sticka enligt varv 1 i diagram 
2, på följande sätt: Sticka diagrammets första 10 
maskor, sätt en markör, sticka som maska 11 i diagram-
met visar (dvs slätstickning) fram till 7 maskor före 
slitsen, sätt en markör, sticka enligt diagrammets 10 
sista maskor.
Markörerna visar fortsatt var mönstret skall stickas. 
Det skall nu vara totalt 170 (190) 210 (230) maskor. 

Sticka på detta sätt till diagrammets första 5 varv är 
stickade, upprepa sedan varv 6 - 9 totalt 7 ggr, sticka 
sedan varv 10 - 20 = totalt 44 varv stickade enligt 
diagrammet, sista varvet från rätsidan.

Nästa varv (avigsidan): Lyft 1 maska med garnet 
framför arbetet, sticka 1 rät maska och avmaska 
genom att dra den första maskan över. 
Avmaska med räta maskor till det återstår 3 maskor, 
sticka 2 maskor rätt tillsammans, avmaska genom att 
dra en maskan över, sticka 1 rät och avmaska genom att 
dra en maskan över.

Tips: Om du avmaskar för löst kan nederkanten ha en 
tendens att rulla upp. 

MONTERING
Fäst alla trådändar. 
Vik ner linningens 5 första varv, vik i vikvarvet, kasta 
försiktigt fast uppläggningskanten med nål och den 
elastiska tråden så att det bildas en kanal till resåren. 
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Trä i den 1 cm breda resåren och sy ihop den till en 
passande midjevidd. 

Sy eventuellt med en tråd längs slitsens kanter för att 
förstärka maskorna och att undvika att de töjer sig vid 
användning. 

Skölj upp kjolen enligt tvättinstruktionen på bande-
rollen, sträck vid behov ut den till önskade mått och låt 
torka plant.
 

DIAGRAM

Diagram 1
Diagrammet stickas från höger till vänster, nerifrån och 
upp. Arbetet stickas runt vilket gör att alla varv stickas 
från rätsidan.

Diagram 2
Diagrammet stickas från höger till vänster, nerifrån och 
upp. Arbetet stickas runt vilket gör att alla varv stickas 
från rätsidan.
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Diagram 1

Diagram 2

Rät på rätsidan, avig på avigsidan

Avig på rätsidan, rät på avigsidan

Slå om

lyft två maskor som om de skulle stickas rätt tillsammans, sticka 1 rät maska och drag de lyfta maskorna över den stickade maskan

Lyft med vänster sticka framifrån upp tråden mellan maskorna, sticka den vridet rät

Lyft med vänster sticka bakifrån upp tråden mellan maskorna, sticka den rät

Första maskan på stickan lyfts med garnet framför arbetet


