
Højbro Plads - en trefärgat tröja

Design: Ditte Lerche

www.filcolana.dk Filcolana

Højbro Plads är inspirerad av designerns 
barndomsminnen, minnen om härliga besök 
hos mor- och farföräldrar som var bosatta i 
centrala Köpenhamn. Då läste de ofta böck-
erna om ”Hitta Hugo” (Find Waldo), och det är 
härifrån inspirationen till tröjan kommer.
Tröjan är stickad med ett runt ok och faller 
vackert över axlarna.
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Material
Garn från Filcolana
Färg A: 
75 (75) 100 (100) 100 g Tilia i färg 213 (Fuchsia) och 
50 (50) 100 (100) 100 g Saga i färg 213 (Fuchsia)
Färg B: 
75 (75) 100 (100) 100 g Tilia i färg 102 (Black) och 
50 (50) 100 (100) 100 g Saga i färg 102 (Black)
Färg C: 
75 (75) 100 (100) 100 g Tilia i färg 101 (Natural 
White) och
50 (50) 100 (100) 100 g Saga i färg 101 (Natural 
White)

Rundsticka 4 mm och 5,5 mm, 60 och 80 cm
Strumpstickor  4 mm och 5,5 mm (om du inte stickar 
mha magic loop)
Stickmarkör eller tråd i kontrastfärg

Storlek
XS (S) M (L) XL
 
Mål
Passar till övervidd: 82 (90) 98 (106) 114 cm
Övervidd: 85 (93) 100 (110) 118 cm 
Ärmlängd: 32,5 (32,5) 36 (36) 39,5 cm 
Hel längd: 58 (58) 61 (65) 68 cm
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Stickfasthet
18 m og 26 p i glattstrikk på p 5,5 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.

Tips
För att slippa hack i ränderna vid färgbyte: byt färg 
och sticka 1 helt varv med den nya färgen, lyft upp 
maskan under den 1:a maskan på nästa varv på vän-
ster sticka och sticka den rätt tillsammans med den 
1:a maskan. Detta görs vid varje färgbyte.

Arbetsgång
Tröjan stickas runt, uppifrån och ner. Tröjan har ett 
randmönster i 3 färger som hela tiden upprepas, rän-
derna är 8 varv/rand.

Randordning: Färg *A, B, C*, upprepa *-*.

Kropp   
Lägg med färg A (A) B (C) A och rundsticka 4 mm 
upp 84 (92) 100 (108) 116 maskor Sammanfoga för 
att sticka runt, sätt en markör som visar varvets bör-
jan. Sticka 3 cm resår (1 rät, 1 avig) runt.

Byt till rundsticka 5,5 mm, sticka slätstickning och 
ränder (8 varv/rand). Första randen stickas i färg A 
(A) B (C) A, SAMTIDIGT ökas var 10:e varv:

Varv 10: *ö1v, 4 räta*, upprepa *-* varvet ut 
= 105 (115) 125 (135) 145 maskor.

Varv 20: *ö1v, 5 räta*, upprepa *-* varvet ut 
= 126 (138) 150 (162) 174 maskor.

Varv 30: *ö1v, 6 räta*, upprepa *-* varvet ut 
=147 (161) 175 (189) 203 maskor.

Varv 40: * ö1v, 7 räta*, upprepa *-* varvet ut 
= 168 (184) 200 (216) 232 maskor.

Varv 50: *ö1v, 8 räta upprepa *-* varvet ut 
= 189 (207) 225 (243) 261 maskor.

Fortsätt att göra raglanökningar;
Nästa varv (ökningsvarv): ö1h, sätt en markör, 1 rät, 
ö1v, 38 (40) 42 (44) 46 räta, ö1h, sätt en markör, 1 
rät, ö1v, 55 (62) 69 (76) 83 räta, ö1h, sätt en mar-
kör, 1 rät, ö1v, 38 (40) 42 (44) 46 räta, ö1h, sätt en 
markör, 1 rät, ö1v, 54 (61) 68 (75) 82 räta.
Nästa varv: Sticka räta maskor.

Sticka dessa 2 varv totalt 7 ggr, flytta markörerna till 
högerstickan när du kommer till dem. 
Det skall nu vara 7 hela ränder.

ENDAST storlek L och XL
Sticka ytterligare 1 rand (8 varv) och öka på det 4:e 
varvet som beskrivet ovan.

Samtliga storlekar
Det skall nu vara 52 (54) 56 (60) 62 maskor för 
vardera ärmen, 69 (76) 83 (92) 99 maskor för fram-
stycket, 68 (75) 82 (91) 98 maskor för bakstycket, 
samt 4 raglanmaskor, totalt = 245 (263) 281 (307) 
325 maskor.

Nu skall arbetet delas och ärmmaskorna sättas på 
maskhållare, raglanmaskorna ingår från och med nu i 
ärmmaskorna.
Sätt de första 54 (56) 58 (62) 64 maskorna på en 
maskhållare (vänster ärm plus de 2 raglanmaskorna). 
Fortsätt sticka med nästa färg i din randsekvens, stic-
ka framstyckets 69 (76) 83 (92) 99 maskor räta, sätt 
de följande 54 (56) 58 (62) 64 maskorna (höger ärm 
plus de 2 raglanmaskorna) maskorna på en maskhål-
lare, lägg upp 6 nya maskor, sticka bakstyckets 68 
(75) 82 (91) 98 maskor räta, lägg upp 6 nya maskor. 
Sätt en markör som visar varvets början.

Fortsätt att sticka slätstickning runt, totalt 9 (9) 10 
(10) 11 ränder från ärmhålet.
På sista varvet stickas de sista 2 maskorna rätt till-
sammans.
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Byt till rundsticka 4 mm och fortsätt sticka med färg 
B. Sticka 3 cm resår (1 rät, 1 avig). avmaska löst i 
resår.

Ärmar (båda stickas lika)
Använd nästa färg i din randsekvens och sticka 5,5 
mm och plocka upp maskor i botten av ärmhålet: 
börja mitt i ärmhålet och plocka upp 3 maskor ut mot 
de vilande maskorna, sticka de vilande maskorna och 
plocka upp ytterligare 3 maskor botten av ärmhålet = 
60 (62) 64 (68) 70 maskor.
Sätt en markör som visar varvets början.

Fortsätt att sticka slätstickning runt, totalt 10 (10) 11 
(11) 12 ränder från ärmhålet.

Sticka 4 varv på nästa rand.
Varv 5: Sticka 0 (2) 4 (8) 0 räta, *2 räta tillsammans, 
8 räta *, upprepa *-* varvet ut = 54 (56) 58 (62) 63 
maskor.
Varv 6: Sticka räta maskor.
Varv 7: Stick 4 (6) 8 (2) 3 räta *2 räta tillsammans, 3 
räta, (2 räta tillsammans, 3 räta) 2 räta tillsammans, 
3 räta, (2 räta tillsammans, 4 räta) 2 räta tillsam-
mans, 4 räta *, upprepa *-* varvet ut = 44 (46) 48 
(52) 53 maskor.

Maska av med räta maskor.

Montering
Fäst alla trådändor. Tvätta tröjan enligt tvättanvisnin-
gen på banderollen för Tilia. Låt plantorka utlagd på 
en frottéhandduk.


