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Till denna harmoniska och mycket bekväma strukturstickade tröja har designern har hämtat 
inspiration från Nina Simones version av ‘Feeling Good’. Känslan av frihet och välbefinnande 
uttrycks genom den rymliga formen, den utsökta blandningen av Peruvian, Saga och Tilia ger 
en känsla av tjock, mjuk lyx.

Feeling GoodDesign: Ditte Lerche

STORLEKAR
XS (S) M (L) XL

MÅTT
Passar övervidd: 82-88 (89-97) 98-105 (106-115) 
116-125 cm
Övervidd: 106 (110) 120 (130) 140 cm
Längd: 64 (64) 67 (67) 70 cm
Ärmlängd: 43 (41) 41 (39) 39 cm

STICKFASTHET
12,5 maskor och 15 varv mönsterstickning på sticka 8 
mm = 10 x 10 cm.
Stickfastheten är mätt efter tvätt.

Stickstorleken är endast vägledande. Får du fler 
maskor/10 cm byter du till en grövre sticka, får du 
färre maskor/10 cm byter du till en tunnare sticka.
Om du får rätt maskantal men fel varvantal kan det 
hjälpa att byta material på stickorna, tex från metall till 
trä eller omvänt.

MATERIAL
Garn från Filcolana
150 (150) 150 (200) 200 g Saga i färg 303 
(Sea Glass) och
400 (450) 500 (550) 600 g Peruvian i färg 333
(Sea Foam) och
125 (125) 125 (125) 150 g Tilia i färg 281 
(Rime Frost) och
125 (125) 125 (125) 150 g Tilia i färg 340 (Ice Blue)

Hela arbetet stickas med alla 4 trådar tillsammans 

Rundsticka 6 och 8 mm, 80-100 cm.
Strumpstickor 6 och 8 mm
(Strumpstickor kan uteslutas om man stickar mha 
magic loop på lång rundsticka)

Stickmarkörer
Maskhållare eller masksnöre

Svensk översättning: Maria Gustafsson
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Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

ö1v (vänsterlutande ökning)
Lyft med vänster sticka upp tråden mellan 2 maskor, 
framifrån och bakåt, sticka den vridet rät.

ö1h (högerlutande ökning)
Lyft med vänsterstickan upp tråden mellan 2 maskor, 
bakifrån och fram, sticka den rät.

Musch, stickad fram och tillbaka
Från rätsidan (mönstrets 6:e varv) Sticka [1 rät, 
1 omslag, 1 rät] i nästa maska, vänd, sticka de 
3 maskorna aviga, vänd, lyft 1 maska som om den skulle 
stickas rät, 2 räta maskor tillsammans, drag den lyfta 
maskan över, dra åt garnet lite och sticka vidare.
Nästa varv (avigsidan, mönstrets 7:e varv): Sticka aviga 
maskor fram till muschmaskan, sticka 2 maskor avigt 
tillsammans (se speciella tekniker), stick in vänster-
stickan i överkanten av maskbågen på den aviga mas-
kan som sitter under den sammanstickade maskan på 
högerstickan, lyft försiktigt upp den på vänsterstickan 
och sticka den avigt (detta gör att det inte blir något hål 
i arbetet bredvid muschen). 

Musch, stickad runt
På mönstrets 6:e varv: Sticka muschen på samma sätt 
som när den stickas fram och tillbaka.
Nästa varv (mönstrets 7:e varv): Sticka till 1 maska 
före muschmaskan, luta arbetet mot dej så att du kan 
se arbetets avigsida, stick in högerstickan i överkant-
en av maskbågen på maskan under den första maskan 
som sitter på vänsterstickan, lyft försiktigt upp den på 
vänsterstickan och sticka den rät, sticka 2 räta maskor 
tillsammans (detta gör att det inte blir något hål i ar-
betet bredvid muschen).

SPECIELLA TEKNIKER 

2 aviga maskor tillsammans (Continental purl)
Om muschmaskan blir för lös så att det bildas ett hål 
bredvid muschen kan detta avhjälpas genom att man 
stickar avigt på följande sätt när man stickar ihop
2 maskor:
Håll garnet framför arbetet (på arbetets avigsida och 
mot dej själv), stick in högerstickan i maskan/maskor-
na på vänsterstickan som om den/de skulle stickas 
avigt, med vänster pekfinger för du garnet motsols 

kring höger stickspets, håll garnet sträckt så att maskan 
inte smiter av stickan, för sedan stickspetsen, med 
garnet, från vänster mot höger genom maskan/maskor-
na. Om det behövs, drar du till garnet något när maskan 
sitter på högerstickan.

Enkel uppläggning
Gör en ögla av garnet så att den långa garnändan (som 
kommer från nystanet) läggs ovanpå det garn som sitter 
på stickan, stick högerstickan in i öglan framifrån och 
dra åt så att det bildas en maska. 
Upprepa till önskat antal maskor.

Arbetsgång
Tröjan är stickad uppifrån och ner med en bakåtflyttad 
sk. europeisk axel. 

Först stickas bakstyckets ok fram och tillbaka. 
Därefter plockas maskor upp längs bakstyckets axlar, 
axlarna stickas var för sig och sammanfogas sedan till 
framstycket som stickas fram och tillbaka. 

När även framstyckets ok når botten av ärmhålet 
sammanfogas fram- och bakstycke så att kroppen kan 
stickas färdigt runt. 

Tröjan är konstruerad med fler maskor på framstycket 
än på bakstycket.

Maskor plockas upp i ärmhålen, ärmarna stickas runt 
uppifrån till önskad längd. 
Sist plockas maskor upp kring halsringningen till hals-
kanten som när den är färdigstickad viks dubbel och 
kastas fast mot avigsidan.
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Beskrivning
OK 
Bakstycke
Lägg, med alla 4 trådarna tillsammans, på sticka 8 mm, 
upp 24 maskor, dela samtidigt upp dem enligt följande:
Lägg upp 4 maskor, häng en markör på stickan, lägg 
upp 16 maskor, häng en markör på stickan, lägg upp 
4 maskor = totalt 24 maskor.

Fortsätt att sticka mönster enligt följande med 4 slät-
stickade maskor i var sida, markörerna flyttas från 
vänster till höger sticka när de passeras:

Varv 1 (avigsidan): 4 aviga, sticka räta maskor till 
4 maskor återstår, 4 aviga.

Varv 2: 4 räta, ö1v, sticka räta maskor till 4 maskor 
återstår, ö1h, 4 räta.

Varv 3: 4 aviga, sticka räta maskor till 4 maskor åter-
står, 4 aviga.

Varv 4: 4 räta, ö1v, sticka räta maskor till 4 maskor 
återstår, ö1h, 4 räta.

Varv 5: Sticka aviga maskor varvet ut.

Varv 6: 4 räta, ö1v, *2 räta, musch*, upprepa * - * till 
6 maskor återstår, 2 räta, ö1h, 4 räta.

Varv 7: Sticka aviga maskor varvet ut som beskrivet 
i avsnittet ”musch, stickad fram och tillbaka” under 
speciella förkortningar.

Varv 8: 4 räta, ö1v, sticka räta maskor till 4 maskor 
återstår, ö1h, 4 räta.

Varv 9: 4 aviga, sticka räta maskor till 4 maskor åter-
står, 4 aviga.

Varv 10: 4 räta, ö1v, sticka räta maskor till 4 maskor 
återstår, ö1h, 4 räta.

Varv 11: 4 aviga, sticka räta maskor till 4 maskor åter-
står, 4 aviga.

Varv 12: 4 räta, ö1v, 2 (0) 0 (0) 2 räta, sticka resår 
(2 aviga, 2 räta) till markör, ö1h, 4 räta.

Varv 13: 4 aviga, 1 (0) 0 (0) 1 räta, 2 (1) 1 (1) 2 aviga, 
sticka resår (2 räta, 2 aviga) till 1 (3) 3 (3) 1 maskor 
återstår före markör, 1 (2) 2 (2) 1 räta, 0 (1) 1 (1) 
0 aviga, 4 aviga.

14. p: 4 räta, ö1v, 1 ( 0) 0 (0) 1 aviga, 2 (1) 1 (1)
2 räta, sticka resår (2 aviga, 2 räta) till 1 (3) 3 (3) 
1 maskor återstår före mrkör, 1 (2) 2 (2) 1 vr, 0 (1) 1 
(1) 0 räta, ö1h, 4 räta.

Nu är en hel omgång mönster stickad och 7 maskor är 
ökade i var sida = 30 maskor mellan markörerna.
Fortsätt att sticka på detta sätt med mönster mellan 
markörerna och ökningar på varven från rätsidan. 

Kontrollera varje gång du börjar med en ny omgång 
mönster att mönstret linjerar med tidigare mönsterrap-
porter, muscherna skall hela tiden sitta ovanför 
varandra och resårens räta maskor skall hamna ovanför 
de räta maskorna från tidigare rapporter osv.

Fortsätt att sticka på detta sätt till totalt 19 (20) 22 
(24) 27 ökningar är gjorda i var sida = totalt 62 (64) 
68 (72) 78 maskor.
Avsluta med mönstervarv 11 (13) 3 (7) 13 som är ett 
varv från avigsidan. 

Vänd arbetet så att du har rätsidan mot dej, sätt fast en 
markering i arbetet i var sida.
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Samtliga axelökningar är gjorda.

Fortsätt att sticka mönster, sticka 25 (23) 25 (23) 25 
mönstervarv UTAN ökningar. 
Avsluta med mönstervarv 8 (8) 14 (10) 10 som är ett 
varv från avigsidan.

Ta av garnet och låt maskorna vila på en maskhållare 
eller ett masksnöre.

HÖGER AXEL
Lägg arbetet framför dej, med rätsidan upp och 
maskorna på maskhållaren närmast dej.
Börja vid markören och plocka, från rätsidan, med 
sticka 8 mm och alla 4 trådarna tillsammans upp 
maskor längs de slätstickade maskorna fram till upp-
läggningskanten enligt följande:
Plocka upp 2 maskor, häng en markör på stickan, 
plocka upp 20 (22) 26 (28) 32 maskor, häng en 
markör på stickan, plocka upp 2 maskor, sista maskan 
plockas upp i uppläggningskanten = 24 (26) 30 (32) 
36 maskor.

Varv 1 (avigsidan): 2 aviga, sticka räta maskor till 
2 maskor återstår, 2 aviga.

Varv 2: Sticka räta maskor varvet ut.

Varv 3: 2 aviga, sticka räta maskor till 2 maskor åter-
står, 2 aviga.

Varv 4: Sticka räta maskor varvet ut.

Varv 5: Sticka aviga maskor varvet ut.

Varv 6: 2 (2) 3 (2) 4 räta, *musch, 2 räta*, upprepa 
* - *, till 1 (0) 0 (0) 2 maskor återstår, 1 (0) 0 (0) 2 
räta.

Varv 7: Sticka aviga maskor varvet ut som beskrivet 
i avsnittet ”musch, stickad fram och tillbaka” under 
speciella förkortningar.

Varv 8: Sticka räta maskor varvet ut.

Varv 9: 2 aviga, sticka räta maskor till 2 maskor åter-
står, 2 aviga.

Varv 10: Sticka räta maskor varvet ut.

Varv 11: 2 aviga, sticka räta maskor till 2 maskor åter-
står, 2 aviga.

Varv 12: 2 räta, 1 (0) 0 (1) 1 avig, 2 (0) 0 (2) 2 räta, 
*2 aviga, 2 räta*, upprepa * - * till 3 (4) 4 (3) 3 
maskor återstår, 1 (2) 2 (1) 1 avig, 2 räta.

Varv 13: 2 aviga, 1 (0) 0 (1) 1 rät, 2 (0) 0 (2) 2 aviga, 
*2 räta, 2 aviga*, upprepa * - * till 3 (0) 0 (3) 3 
maskor återstår, 1 (0) 0 (1) 1 rät, 2 (0) 0 (2) 2 aviga.

Varv 14: Sticka som varv 12.

Upprepa varv 1 - 5 ytterligare 1 ggr.
Fortsätt att sticka mönster from mönstervarv 6 och öka 
samtidigt på varje varv från rätsidan enligt följande:

Nästa varv (rätsidan): Sticka mönster till 2 maskor 
återstår, ö1h, 2 räta. 
De nya maskorna stickas med i mönstret efter hand.

Fortsätt att på detta sätt sticka mönster med ökningar 
i slutet av varven från rätsidan till totalt 4 (6) 6 (6) 6 
ökningar är gjorda = 28 (32) 36 (38) 42 m. Den sista 
ökningen görs på mönstervarv 12 (2) 2 (2) 2. 
Sticka mönstervarv 13 (3) 3 (3) 3, ta inte av garnet men 
låt maskorna vila medans du stickar vänster axel.

VÄNSTER AXEL
Plocka, med 4 nya nystan garn, upp maskor på samma 
sätt utmed vänster axel som du gjorde på höger axel, 
men börja istället vid uppläggningskanten och sluta vid 
markören.

Sticka mönster enligt följande:
Varv 1 - 5: Sticka som på höger axel.

Varv  6 (rätsidan): 3 (2) 2 (2) 4 räta, *musch, 2 räta*, 
upprepa * - * till 0 (0) 1 (0) 2 maskor återstår, 0 (0) 1 
(2) 2 räta.

Varv 7 - 14: Sticka som på höger axel.

Upprepa varv 1 - 5 ytterligare 1 ggr, sista varvet stickas 
från avigsidan.

Fortsätt att sticka mönster from mönstervarv 6 och öka 
samtidigt på varje varv från rätsidan enligt följande:

Nästa varv (rätsidan): 2 räta, ö1v, sticka mönster 
varvet ut.

Fortsätt att på detta sätt sticka mönster med ökningar 
i början av varven från rätsidan till totalt 4 (6) 6 (6) 6 
ökningar är gjorda = 28 (32) 36 (38) 42 m. Den sista 
ökningen görs på mönstervarv 12 (2) 2 (2) 2.
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Sticka mönstervarv 13 (3) 3 (3) 3, ta av garnet.

Sammanfoga framstyckena
Fortsätt sticka på höger axel, sticka enligt mönstervarv 
14 (4) 4 (4) 4, i slutet av varvet läggs 12 (10) 10 (12) 
12 nya maskor upp med enkel uppläggning, sticka 
sedan även vänster axels maskor.

Framstyckets maskor är nu sammanfogade och det skall 
vara totalt 68 (74) 82 (88) 96 maskor.

Fortsätt sticka mönster från mönstervarv 1 (5) 5 (5) 
5, på varven från rätsidan börjar du mönstret enligt 
mönstret på höger axel och avslutar enligt vänster axel, 
på varven från avigsidan blir det tvärt om.

Fortsätt att sticka på detta sätt till du, från de 
upplockade maskorna på axeln, har stickat samma antal 
varv som på bakstycket räknat från 1:a mönstervarvet i 
nacken. 

Avsluta med mönstervarv 8 (8) 14 (10) 10 som är ett 
varv från rätsidan. 

Vänd INTE på arbetet.

KROPP
Endast storlek XS
Häng en markör på stickan efter framstyckets maskor, 
lägg upp 1 ny maska (med enkel uppläggning), flytta 
över bakstyckets maskor till den vänstra delen av rund-
stickan, sticka bakstyckets maskor aviga, lägg upp 1 ny 
maska (med enkel uppläggning), häng en sidomarkör 
på stickan och sticka framstyckets maskor aviga. 
Det skall nu vara 68 maskor på framstycket och 64 
maskor på bakstycket = totalt 132 maskor.

Fortsätt sticka mönster enligt nedan, börja på mönster-
varv 10 och sticka varv 10 - 14:

Varv 1: Sticka aviga maskor varvet ut.
Varv 2: Sticka räta maskor varvet ut.
Varv 3: Sticka aviga maskor varvet ut.
Varv 4 - 5: Sticka räta maskor varvet ut.
Varv 6: *2 räta, musch*, upprepa * - * varvet ut.
Varv 7: Sticka aviga maskor varvet ut som beskrivet 
i avsnittet ” musch, stickad runt” under speciella för-
kortningar.
Varv 8: Sticka räta maskor varvet ut.
Varv 9: Sticka aviga maskor varvet ut.
Varv 10: Sticka räta maskor varvet ut.
Varv 11: Sticka aviga maskor varvet ut.
Varv 12 - 14: *2 aviga, 2 räta*, upprepa * - * varvet 
ut.

Upprepa sedan varv 1- 14 ytterligare 2 ggr och sedan 
varv 1 - 2 ytterligare 1 ggr. 
Sticka enligt varv 3 och ö1v på mitten av både fram och 
bakstycke = 69 m på framstycket och 65 m på 
bakstycket.
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Endast storlek S
Flytta över bakstyckets maskor till den vänstra delen av 
rundstickan, sticka bakstyckets maskor aviga, häng en 
sidomarkör på stickan och sticka framstyckets maskor 
aviga, häng en markör som visar varvets början på 
stickan. 
Det skall nu vara 74 maskor på framstycket och 64 
maskor på bakstycket = totalt 138 maskor.

Nästa varv: Sticka räta maskor till 1 maska före 
sidomarkören, ö1v, sticka räta maskor till 1 maska före 
markören för varvets början, ö1v = 140 m.

Fortsätt sticka mönster enligt nedan, börja på mönster-
varv 11 och sticka varv 11 - 14, var uppmärksam på att 
maskantalet justeras 2 ggr på dessa varv:

Varv 1: Sticka aviga maskor varvet ut.
Varv 2: Strik 1 rät, 2 räta maskor tillsammans, sticka 
räta maskor till sidomarkören, 1 rät, 2 räta maskor 
tillsammans, sticka räta maskor varvet ut = 138 m.
Varv 3: Sticka aviga maskor varvet ut.
Varv 4 - 5: Sticka räta maskor varvet ut.
Varv 6: *2 räta, musch*, upprepa * - * varvet ut.
Varv 7: Sticka aviga maskor varvet ut som beskrivet i 
avsnittet ” musch, stickad runt” under speciella för-
kortningar, vid sidomarkörerna stickas enligt följande: 
Sticka till 1 maska före markören, flytta maskan till 
högerstickan utan att sticka den, ta bort markören, sätt 
tillbaka maskan på vänsterstickan, luta arbetet mot dej 
så att du kan se arbetets avigsida, stick in högerstickan 
i överkanten av maskbågen på maskan under den första 
maskan som sitter på vänsterstickan och sticka den rät, 
sticka 2 räta maskor tillsammans.
Varv 8: Sticka räta maskor varvet ut.
Varv 9: Sticka aviga maskor varvet ut.
Varv 10: Sticka 1 rät, ö1v, sticka räta maskor till 
sidomarkören, 1 rät, ö1v, sticka räta maskor varvet ut = 
140 maskor.
Varv 11: Sticka aviga maskor varvet ut.
Varv 12 - 14: Sticka *2 aviga, 2 räta*, upprepa * - * 
varvet ut.

Upprepa sedan varv 1- 14 ytterligare 2 ggr och sedan 
varv 1 - 2 ytterligare 1 ggr. 
Sticka enligt varv 3 och ö1v på mitten av både fram och 
bakstycke = 75 m på framstycket och 65 m på baksty-
cket.

Endast storlek M
Flytta över bakstyckets maskor till den vänstra delen av 
rundstickan, sticka bakstyckets maskor aviga, häng en 
sidomarkör på stickan och sticka framstyckets maskor 
aviga, häng en markör som visar varvets början på 
stickan. Det skall nu vara 82 maskor på framstycket och 
68 maskor på bakstycket = totalt 150 maskor.

Sticka 1 rätt varv.

Fortsätt sticka mönster enligt nedan, börja på mönster-
varv 3 och sticka varv 3 - 14, var uppmärksam på att 
maskantalet justeras 2 ggr på dessa varv:

Varv 1: Sticka aviga maskor varvet ut.
Varv 2: Sticka räta maskor till 1 maska före 
sidomarkören, ö1v, sticka räta maskor till 1 maska före 
varvets slut, ö1v, 1 rät = 150 m.
Varv 3: Sticka aviga maskor varvet ut.
Varv 4 - 5: Sticka räta maskor varvet ut.
Varv 6: Sticka *2 räta, musch*, upprepa * - * varvet 
ut.
Varv 7: Sticka aviga maskor varvet ut som beskrivet i 
avsnittet ” musch, stickad runt” under speciella för-
kortningar.
Varv 8: Sticka räta maskor varvet ut.
Varv 9: Sticka aviga maskor varvet ut.
Varv 10: Sticka räta maskor till 3 maskor före 
sidomarkören, 2 räta maskor tillsammans, sticka räta 
maskor till 3 maskor före varvets slut, 2 räta maskor 
tillsammans, 1 rät = 148 m.
Varv 11: Sticka aviga maskor varvet ut.
Varv 12 - 14: Sticka 1 rät, *2 aviga, 2 räta*, upprepa 
* - * till 1 maska återstår, 1 rät.

Upprepa sedan varv 1- 14 ytterligare 1 ggr och sedan 
varv 1 - 11 ytterligare 1 ggr = 81 m på framstycket och 
67 m på bakstycket.

Endast storlek (L) och XL
Lägg upp 1 ny maska (med enkel uppläggning), flytta 
över bakstyckets maskor till den vänstra delen av rund-
stickan, sticka bakstyckets maskor aviga, lägg upp 1 ny 
maska (med enkel uppläggning), häng en sidomarkör 
på stickan och sticka framstyckets maskor aviga, häng 
en markör som visar varvets början på stickan. 
Det skall nu vara (88) 96 maskor på framstycket och 
(74) 80 maskor på bakstycket = totalt (162) 176 
maskor.

Fortsätt sticka mönster enligt nedan, börja på mönster-



7 av 8#FilcolanaFeelingGood

varv 12 och sticka varv 12 - 14, var uppmärksam på att 
maskantalet justeras 2 ggr på dessa varv:

Varv 1: Sticka aviga maskor varvet ut.
Varv 2: Sticka räta maskor till 3 maskor före 
sidomarkören, 2 räta maskor tillsammans, sticka räta 
maskor till 3 maskor före varvets slut, 2 räta maskor 
tillsammans, 1 rät = (160) 174 m.
Varv 3: Sticka aviga maskor varvet ut.
Varv 4 - 5: Sticka räta maskor varvet ut.
Varv 6: Sticka *2 räta, musch*, upprepa * - * varvet 
ut.
Varv 7: Sticka aviga maskor varvet ut som beskrivet i 
avsnittet ” musch, stickad runt” under speciella för-
kortningar.
Varv 8: Sticka räta maskor varvet ut.
Varv 9: Sticka aviga maskor varvet ut.
Varv 10: Sticka räta maskor till 1 maska före sido-
markören, ö1v, sticka räta maskor till 1 maska före 
varvets slut, ö1v, 1 rät = (162) 176 m.
Varv 11: Sticka aviga maskor varvet ut.
Varv 12 - 14: *2 aviga, 2 räta*, upprepa * - * varvet 
ut.

Upprepa sedan varv 1- 14 ytterligare 1 ggr och sedan 
varv 1 - 10 ytterligare 1 ggr. Sticka enligt varv 11 och 
ö1v på mitten av både fram och bakstycke = (89) 97 m 
på framstycket och (75) 81 m på bakstycket.

Samtliga storlekar
Sticka 1 rätt varv

RESÅR, BAKSTYCKE
Byt till rundsticka 6 mm

Resåren stickas fram och tillbaka, bakstycket för sig 
och framstycket för sig enligt följande:
Varv 1 (rätsidan): Lyft 1 maska avigt, 4 räta, sticka 
resår (1 avig, 1 rät) till 6 maskor före sidomarkören, 
1 avig, 4 räta, 1 avig. Vänd på arbetet och låt resterande 
maskor vila.

Varv 2: Lyft 1 maska avigt, 4 aviga, sticka resår
(1 rät, 1 avig) till 6 maskor återstår, 1 rät, 5 aviga.

Upprepa dessa 2 varv till resåren mäter 8 cm, sista 
varvet stickas från avigsidan.

Nästa varv (rätsidan): Avmaska 4 maskor rätt, * gör 
1 omslag, 1 avig, stick in vänsterstickan i omslaget och 
den 2:a maskan på högerstickan och drag dem över 
den första maskan på stickan, 1 rät, drag 2 maskor på 
högerstickan över den 1:a maskan*, upprepa * - *, till 
4 maskor återstår, avmaska dessa rätt.

RESÅR, FRAMKANT
Börja sticka från rätsidan och sticka på samma sätt som 
på bakstycket.

HALSKANT
Börja vid bakstyckets vänsteraxel och plocka, från 
rätsidan med sticka 6 mm och alla 4 trådarna till-
sammans upp 66 (70) 70 (70) 70 maskor runt 
halsringningen.

Sticka 16 varv resår (1 rät, 1 avig).

Avmaska löst som maskorna visar (rät maska på rät och 
avig maska på avig).

Vik halskanten dubbel mot avigsidan och kasta fast 
avmaskningskanten mot upplockningskanten.

ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Börja i botten av ärmhålet och plocka, från rätsidan, 
med sticka 8 mm upp 62 (62) 66 (66) 66 maskor runt 
ärmhålet, häng en markör som visar varvets början på 
stickan och sammanfoga för att sticka runt.

Sticka mönster och intagningar enligt nedan, observera 
att mönstret (pga minskningarna) inte alltid går jämnt 
ut under ärmen.
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Varv 1: Sticka aviga maskor varvet ut.

Varv 2: Sticka 2 räta maskor tillsammans, sticka räta 
maskor varvet ut.

Varv 3: Sticka aviga maskor varvet ut.

Varv 4 - 5: Sticka räta maskor varvet ut.

Varv 6: *2 räta, musch*, upprepa * - * varvet ut.

Varv 7: Sticka aviga maskor varvet ut som beskrivet 
i avsnittet ” musch, stickad runt” under speciella för-
kortningar.

Varv 8: Sticka räta maskor till 2 maskor återstår, lyft 
1 maska rätt, 1 rät, drag den lyfta maskan över.

Varv 9: Sticka aviga maskor varvet ut.

Varv 10: Sticka räta maskor varvet ut.

Varv 11: Sticka aviga maskor varvet ut.

Varv 12 - 14: Sticka *2 aviga, 2 räta*, upprepa * - * 
varvet ut.

OBS! Kontrollera hela tiden att mönstret linjerar med 
tidigare mönsterrapporter, muscherna skall hela tiden 
sitta ovanför varandra och resårens räta maskor skall 

hamna ovanför de räta maskorna från tidigare rapporter 
som på kroppen.

Endast storlek XS
Upprepa varv 1 - 14 ytterligare 3 ggr men UTAN 
minskningar = 60 m.

Endast storlek S
Upprepa varv 1 - 14 ytterligare 2 ggr men UTAN 
minskningar = 60 m.
Upprepa varv 1 - 11 ytterligare 1 ggr men UTAN 
minskningar = 60 m.

Endast storlek M
Upprepa varv 1 - 14 ytterligare 2 ggr = 60 m.
Upprepa varv 1 - 11 ytterligare 1 ggr men UTAN 
minskningar = 60 m.

Endast storlek L och XL
Upprepa varv 1 - 14 ytterligare 2 ggr = 60 m.
Upprepa varv 1 - 11 ytterligare 1 ggr men UTAN 
minskningar = 60 m.

Samtliga storlekar
Sticka 1 rätt varv

Resår
Nästa varv (minskningsvarv): *Lyft 2 maskor rätt 
som om de skulle stickas räta tillsammans, 1 rät, drag 
de lyfta maskorna över, 2 aviga askor tillsammans*, 
upprepa * - * varvet ut = 24 m.

Byt till sticka 6 mm.

Sticka 24 varv resår (1 rät, 1 avig).

Avmaska löst som maskorna visar (rät maska på rät och 
avig maska på avig).

MONTERING
Fäst alla trådändor. 

Skölj upp tröjan enligt tvättinstruktionen på banderol-
len. Låt torka plant på en handduk.


