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Johnny Mercer skrev “Skylark” 1941 när han längtade efter Judy Garland som han hade en 
mycket kort affär med. Lätthet, förförelse och skönhet har varit nyckelorden som inspirerat 
designern att skapa denna eleganta och stilfulla tröja, precis som Mercer blev inspirerad av 
Judy Garlands förförande och ikoniska personlighet.

SkylarkDesign: Ditte Lerche

STORLEKAR
XS (S) M (L) XL (2XL)

MÅTT
Passar övervidd: 88-94 (95-102) 103-112 (113-120) 
121-130 (131-142) cm
Övervidd: 114 (122) 130 (137) 145 (152) cm
Hel längd: 58 (59) 61 (61) 61 (63) cm
Ärmlängd: 37 (37) 38 (36) 35 (34) cm

STICKFASTHET
21 maskor och 25 varv mönsterstickning på 
sticka 5 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
Färg A: 
175 (175) 200 (200) 225 (225) g Tillia färg 321 
(Sakura)

Färg B: 
50 (50) 50 (50) 75 (75) g Tillia färg 362 
(Autumn Leaves)

Vardera färgen stickas med 2 trådar Tilia till-
sammans.

Rundsticka 4,5 mm och 5 mm, 40, 60 och 80 cm.
Strumpstickor 4,5 och 5 mm.
Strumpstickor och kort rundsticka 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.

ö1av (avig vänsterlutande ökning)
Lyft med vänster sticka upp tråden mellan 2 maskor, 
framifrån och bak, på stickan, sticka den vridet avig.

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

ö1ah (avig högerlutande ökning)
Lyft med vänster sticka upp tråden mellan 2 maskor, 
bakifrån och fram, på stickan, sticka den avig.

 

Arbetsgång
Tröjan stickas uppifrån och ner. 

Man ökar på axlarna varje gång till önskad axelbredd är 
nådd.

Därefter får axelmaskorna vila, arbetet delas så att fram- 
och bakstycke stickas var för sig till botten av ärmhålet 
där delarna sammanfogas så att kroppen kan stickas 
färdigt runt.

Maskor plockas upp i ärmhålen, ärmarna stickas runt 
uppifrån till önskad längd.
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Beskrivning
Mönster på fram- och bakstycke:
Storlek XS, M och XL: Sticka *4 aviga, 4 vridna räta*, 
upprepa *-*.
Storlek S, L och 2XL: Sticka *4 vridna räta, 4 aviga*, 
upprepa *-*.

Mönster på axlar:
Samtliga storlekar: Sticka *4 vridna räta, 2 aviga*, 
upprepa *-*.

OK
Lägg med 2 trådar i färg A på sticka 5 mm lite löst upp 
56 maskor, häng en markör på stickan och sammanfoga 
för att sticka runt.

Endast storlek S, L och 2XL
Nästa varv: Sticka 4 vridna räta, 4 aviga, 4 vridna räta 
(bakstycke), häng en markör på stickan, 4 vridna räta, 
2 aviga, 4 vridna räta, 2 aviga, 4 vridna räta (höger 
axel), häng en markör på stickan, 4 vridna räta, 4 aviga, 
4 vridna räta (framstycke), häng en markör på stickan, 
4 vridna räta, 2 aviga, 4 vridna räta, 2 aviga, 4 vridna 
räta (vänster axel).

Endast storlek XS, M och XL
Nästa varv: Sticka 4 aviga, 4 vridna räta, 4 aviga (bak-
stycke), häng en markör på stickan, 4 vridna räta, 
2 aviga, 4 vridna räta, 2 aviga, 4 vridna räta (höger 
axel), häng en markör på stickan, 4 aviga, 4 vridna räta, 
4 aviga (framstycke), häng en markör på stickan, 
4 vridna räta, 2 aviga, 4 vridna räta, 2 aviga, 4 vridna 
räta (vänster axel).

Samtliga storlekar
Nu skall ökningar göras på båda sidor om axelmaskorna 
enligt följande:
Storlek XS, M och XL: Börja på varv 1.
Storlek S, L och 2 XL: Börja på varv 5.

Varv 1: *Flytta markören till högerstickan, ö1v, sticka 
bakstycke/framstycke i mönster till markören, ö1h, 
flytta markören, sticka axelns maskor i mönster till 
markören*, upprepa *-* varvet ut. 4 maskor är ökande

Varv 2 - 4: Upprepa varv 1, de nya maskorna stickas 
vridet räta.

Varv 5: *Flytta markören till högerstickan, ö1av, sticka 
bakstycke/framstycke i mönster till markören, ö1ah, 
flytta markören, sticka axelns maskor i mönster till 
markören *, upprepa *-* varvet ut.

Varv 6 - 8: Upprepa varv 5, de nya maskorna stickas 
aviga.

Upprepa dessa 8 varv till det är 118 (126) 134 (142) 
150 (158) maskor på respektive fram-och bakstycke. 

Nu skall arbetet delas så att fram- respektive bakstycke 
kan stickas var för sig, fram och tillbaka:

Sticka bakstyckets 118 (126) 134 (142) 150 (158) 
maskor i mönster, ta bort markören och vänd på 
arbetet. 

Låt resterande maskor (de båda axlarna och framstyck-
et) vila på ett masksnöre.

BAKSTYCKE
Nästa varv (avigsidan): Sticka 1 rät, *4 vridna aviga, 
4 räta*, upprepa *-*, till 5 maskor återstår, 4 vridna 
aviga, 1 rät.
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Ta bort markören och vänd på arbetet.

Nästa varv: Sticka 1 rät, *4 vridna räta, 4 aviga*, up-
prepa *-*, till 5 maskor återstår, 4 vridna räta, 1 rät.

Upprepa dessa 2 varv i 16 (16) 18 (18) 18 (20) cm 
mätt från delningen, sista varvet stickas från rätsidan.

Ta av garnet och låt bakstyckets maskor vila på ett 
masksnöre.

FRAMSTYCKE
Flytta framstyckets maskor från maskhållaren till 
stickan, de 16 axelmaskorna i var sida skall sitta kvar på 
maskhållaren/masksnöret. Ta bort markörerna.

Börja sticka framstyckets 118 (126) 134 (142) 150 
(158) maskor från rätsidan, sticka enligt följande:
Varv 1 (rätsidan): Sticka 1 rät, *4 vridna räta, 
4 aviga*, upprepa *-*, till 5 maskor återstår, 4 vridna 
räta, 1 rät.

Nästa varv: Sticka 1 rät, *4 vridna aviga, 4 räta*, 
upprepa *-*, till 5 maskor återstår, 4 vridna aviga, 
1 rät.

Upprepa dessa 2 varv i 16 (16) 18 (18) 18 (20) cm 
mätt från delningen, sista varvet stickas från rätsidan, 
vänd INTE på arbetet.

KROPP
Dela på trådarna och lägg, efter framstyckets maskor, 
med korsuppläggning upp 1 maska, häng en markör 
som visar varvets början på stickan, lägg upp ytterligare 
1 maska, sticka bakstycket s maskor enligt följande: 
1 avig, *4 vridna räta, 4 aviga*, upprepa *-*, till 
5 maskor återstår, 4 vridna räta, 1 avig, lägg upp 
2 maskor med korsuppläggning, sticka framstyckets 
maskor som bakstyckets = totalt 240 (256) 272 (288) 
304 (320) maskor.

Fortsätt att sticka mönster runt till arbetet mäter 47 
(48) 50 (50) 50 (52) cm från axelns översta punkt. 

Ta av färg A.

Nederkant
Byt till rundsticka 4,5 mm och färg B.

Nästa varv (minskningsvarv): Sticka 2 räta maskor 
tillsammans, *4 vridna räta, 2 räta maskor tillsammans, 
2 räta maskor tillsammans*, upprepa *-* till 6 maskor 
återstår, 4 vridna räta, 2 räta maskor tillsammans = 180 

(192) 204 (216) 228 (240) maskor.

Nästa varv: 1 avig, *4 vridna räta, 2 aviga*, upprepa 
*-*, till 5 maskor återstår, 4 vridna räta, 1 avig.

Upprepa detta varv till kanten mäter 11 cm.

Maska av som maskorna visar (rät maska på rät, avig 
maska på avig).

ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Börja i botten av ärmhålet och plocka från rätsidan med 
färg A och sticka 5 mm upp 2 maskor i vänstersidan av 
ärmhålets botten, plocka upp ytterligare 32 (32) 36 
(36) 36 (40) maskor upp till de vilande axelmaskorna, 
häng en markör på stickan,  sticka axelns maskor i mön-
ster, häng en markör på stickan, och plocka upp 32 
(32) 36 (36) 36 (40) maskor längs den andra sidan av 
ärmhålet, avsluta med att plocka upp 2 maskor i höger-
sidan av ärmhålets botten, häng en markör som visar 
varvets börjanpå stickan och sammanfoga för att sticka 
runt  = 84 (84) 92 (92) 92 (100) maskor.

Endast storlek XS, S och 2XL
Nästa varv: 2 aviga, *4 vridna räta, 4 aviga*, upprepa 
*-* till markören, 4 vridna räta, 2 aviga, 4 vridna räta, 
2 aviga, 4 vridna räta, **4 aviga, 4 vridna räta**, 
upprepa ** - **, avsluta med 2 aviga.

Upprepa detta varv till ärmen mäter 26 (26) 27 (25) 24 
(23) cm från ärmhålet.

Ta av garnet.

Byt till rundsticka 4,5 mm och färg B.

Nästa varv (minskningsvarv): Sticka 2 räta maskor 
tillsammans, *4 vridna räta, 2 räta maskor tillsammans, 
2 räta maskor tillsammans*, upprepa *-* till markören, 
4 vridna räta, 2 räta, 4 vridna räta, 2 räta, 4 vridna räta, 
**2 räta maskor tillsammans, 2 räta maskor tillsam-
mans, 4 vridna räta**, upprepa ** - **, avsluta med 
2 räta maskor tillsammans = 66 (66) - (-) (78) maskor.

Nästa varv: Sticka 1 vr, *4 vridna räta, 2 aviga*, uppre-
pa *-*, till 5 maskor återståraskor, 4 vridna räta, 1 vr.

Endast storlek M, L och XL
Nästa varv: Sticka 2 vridna räta, 4 aviga *4 vridna räta, 
4 aviga*, upprepa *-* till markören, 4 vridna räta, 
2 aviga, 4 vridna räta, 2 aviga, 4 vridna räta, **4 aviga, 
4 vridna räta**, upprepa ** - **, till 6 maskor åter-
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står, 4 aviga, 2 vridna räta.

Upprepa detta varv till ärmen mäter 26 (26) 27 (25) 24 
(23) cm från ärmhålet.

Ta av garnet.

Byt till rundsticka 4,5 mm och färg B.

Nästa varv (minskningsvarv): Sticka 2 vridna räta, 
*2 räta maskor tillsammans, 2 räta maskor tillsammans,
 4 vridna räta*, upprepa *-* till 4 maskor före 
markören, 2 räta maskor tillsammans, 2 räta maskor 
tillsammans, 4 vridna räta, 2 räta, 4 vridna räta, 2 räta, 
4 vridna räta,  **2 räta maskor tillsammans, 2 räta 
maskor tillsammans, 4 vridna räta**, upprepa ** - **, 
till 6 maskor återstår, 2 räta maskor tillsammans, 2 räta 
maskor tillsammans, 2 vridna räta = - (-) 72 (72) 72 (-) 
maskor.

Nästa varv: 2 vridna räta, *2 aviga, 4 vridna räta*, 
upprepa *-*, till 4 maskor återstår, 2 aviga, 2 vridna 
räta.

Samtliga storlekar
Upprepa det sista varvet till kanten mäter 11 cm.

Maska av, lilte löst, som maskorna visar (rät maska på 
rät, avig maska på avig).

 

MONTERING
Fäst alla trådändor.

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


