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Tuff och ”street” tröja till små, coola flickor 
och pojkar. En perfekt möjlighet till att 
matcha vuxen/barn med våra vackra dammo-
deller Molly och Polly.   
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Material
Färg A: (100) 100 (100) 100 (100) g Peruvian High-
land Wool från Filcolana 
Färg B: (50) 50 (50) 50 (100) g Peruvian Highland 
Wool från Filcolana
Färg C: (50) 50 (50) 50 (100) g Peruvian Highland 
Wool från Filcolana
Färg D: (50) 50 (50) 50 (100) g Peruvian Highland 
Wool från Filcolana
Färg E: (50) 50 (50) 50 (100) g Peruvian Highland 
Wool från Filcolana
Färg F: (50) 50 (50) 100 (100) g Peruvian Highland 
Wool från Filcolana

Rundsticka 4 mm och 4,5 mm, 80 cm
Strumpstickor 4 mm och 4,5 mm (om du inte stickar 
mha magic loop)
Stickmarkörer eller tråd i kontrastfärg

Färger
Version A 
- på foto i övre högra kolumnen och nedan
Färg A: Färg 956 (Charcoal melange)
Färg B: Färg 228 (Smoke Blue)
Färg C: Färg 334 (Light Blush)
Färg D: Färg 136 (Mustard)
Färg E: Färg 804 (Merlot melange)
Färg F: Färg 101 (Natural White)
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Version B 
- foto på sida 1 längst ner i höger kolumn och höger 
kolumn på denna sida
Färg A: Färg 954 (Light Grey Melange)
Färg B: Färg 270 (Midnight Blue)
Färg C: Färg 228 (Smoke Blue)
Färg D: Färg 136 (Mustard)
Färg E: Färg 355 (Green Tea)
Färg F: Färg 101 (Natural White)

Storlekar
(2 år/92 cl) 4 år/104 cl (6 år/116 cl) 8 år/128 cl (10 
år/140 cl)

Mått
Passar till övervidd: (26-31) 32-34 (35-36) 37-39 
(40-43) cm
Övervidd: (64) 69 (76) 82 (87) cm
Ärmlängd: (26) 28 (30) 32 (35) cm
Hel längd: (35) 40 (46) 50 (55) cm 

Stickfasthet
17 maskor och 26 varv slätstickning på sticka 4,5 mm 
= 10 x 10 cm.

Speciella förkortningar
ö1v: Vänsterlutande ökning, lyft upp tråden mellan 2 
maskor på stickan, sticka den vridet rät.
ö1h: Högerlutande ökning, lyft upp tråden mellan 2 
maskor,  bakifrån och fram, på vänster sticka, sticka 
den rät.

Arbetsgång
Tröjan stickas runt, nerifrån och upp. Ärmarna stickas 
separat, därefter sätts samtliga maskor på en sticka 
och oket stickas runt. Halskanten stickas sist, viks 
och kastas fast.

Kropp
Lägg upp (108) 118 (130) 140 (148) maskor på rund-
sticka 4 mm med färg A. Sammanfoga för att sticka 
runt och sätt en markör som visar varvets början. 
Sticka (8) 8 (10) 10 (12) varv resår (1 rät, 1 avig 
maska).
Byt till rundsticka 4,5 mm och sticka (7) 12 (13) 14 
(19) varv slätstickning. 
Byt till färg B och sticka (18) 20 (22) 26 (28) varv 
slätstickning. 
Byt till färg C och sticka (17) 19 (21) 25 (27) varv 
slätstickning.

Avmaska på nästa varv för ärmhål (fortsätt med färg 
C): maska av (2) 2 (3) 3 (3) maskor, sticka (50) 55 
(59) 64 (68) räta, maska av (4) 4 (6) 6 (6) maskor, 
sticka (50) 55 (59) 64 (68) räta, maska av de sista 
(2) 2 (3) 3 (3) maskorna. 
Arbetet skall nu mäta c:a (20) 23 (26) 29 (33) cm.
Låt arbetet vila och sticka ärmar.

Ärmar (båda stickas lika)

Lägg upp (30) 34 (34) 36 (36) maskor på sticka 4 
mm med färg A. Sammanfoga för att sticka runt och 
sätt en markör som visar varvets början. Sticka (8) 8 
(10) 12 (12) varv resår (1 rät, 1 avig).
Byt till sticka 4,5 mm, öka (4) 6 (6) 6 (6) maskor 
jämnt fördelat över första varvet
= 34 (40) 40 (42) 42 maskor.
Sticka ränder med omväxlande färg F och färg A. 
Börja med färg F.

Endast storlek (2) 4 år
Ränderna stickas på följande sätt:
Sticka 2 varv slätstickning. 
Ökningsvarv: 1 rät, ö1v, sticka räta maskor tills det 
är 1 maska kvar på varvet, ö1h , 1 rät.
Sticka (7) 8 (-) - (-) varv slätstickning.

Sticka totalt 6 ränder med ett ökningsvarv på vardera 
= (42) 48 (-) – (-) maskor.

Endast storlek (6) 8 (10) år
Ränderna med färg F stickas på följande sätt:
Sticka 2 varv slätstickning.
Ökningsvarv: 1 rät, ö1v, sticka räta maskor tills det 
är 1 maska kvar på varvet, ö1h , 1 rät.
Sticka (-) - (8) 9 (10) varv slätstickning.

Ränderna med färg A stickas på följande sätt:
Sticka 2 varv slätstickning.
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Sticka ett ökningsvarv.
Sticka (-) - (4) 4 (5) varv slätstickning.
Sticka ett ökningsvarv.
Sticka (-) – (3) 4 (4) varv slätstickning.

Fortsätt att på detta sätt sticka 1 ökningsvarv på rän-
der med färg A och 2 ökningsvarv på ränder med färg 
F tills det är totalt 6 ränder = (-) – (52) 54 (54) m.

Samtliga storlekar
På sista randen (färg A) stickas sista varvet:
Avmaska (2) 2 (3) 3 (3) maskor, sticka (42) 48 (52) 
54 (54) räta, avmaska de sista (2) 2 (3) 3 (3) mas-
korna.

OK
Sätt alla maskor på samma rundsticka genom att 
sätta ärmens maskor är det avmaskades för ärmhål = 
(184) 206 (222) 236 (244) m. Sätt ut 4 stickmarkö-
rer där ärmar och kropp möts.
Sticka slätstickning runt med färg D.
Gör raglanminskningar vartannat varv på var sida 
om stickmarkörerna genom att sticka 2 maskor rätt 
tillsammans efter varje markör och 2 maskor vridet 
tillsammans före varje markör (maskorna skall luta 
mot varandra).
Byt färg E efter (18) 20 (22) 26 (28) varv = (9) 10 
(11) 13 (14) minskningsomgångar.
Sticka ytterligare (14) 16 (18) 16 (16) varv = (7) 8 
(9) 8 (8) minskningsomgångar. Det skall nu vara (56) 
62 (62) 68 (68) maskor kvar. 
Avsluta med ett rätt varv.

Byt till sticka  4 mm, sticka 1 rätt varv. Sticka där-
efter (12) 12 (16) 16 (16) varv resår (1 rät, 1 avig 
maska). Avmaska i resår, rät maska på rät, avig på 
avig.

Montering
Sy ihop maskorna under ärmhålen. Fäst alla trådar. 
Vik halskanten mot avigsidan och kasta fast den, se 
till att sömmen inte stramar.


