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Storkespringvandet (Storkfontänen) är en 
vacker och centralt placerad fontän i Köpen-
hamn. När ljuset faller på reflekteras det 
vackert mot både dess blanka bronsyta och 
vatnnet. Bronset är på stora delar vackert är-
gat, gråvädersdagar ser därför fontänen mer 
grön ut.
På samma sätt kan denna snygga tröja bli 
central i din garderob då den är en perfekt 
baströja med lite glans. Precis som fontänen, 
som ser mest grön ut när dagen är grå men 
lyser upp när ljuset faller på, reflekteras de 
vackra glittergarnernas färger och utgör en 
skön kontrast till den fluffiga mohairen. 
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Svensk översättning: Maria Gustafsson

Material
200 (200) 225 (250) 250 g Tillia från Filcolana i fg 
281 (Rime Frost)
100 (100) 100 (125) 125 g Paia från Filcolana i fg 709 
(Rose Shimmer)
100 (100) 100 (125) 125 g Paia från Filcolana i fg 705 
(Copper Shimmer)
 
Rundsticka 4 mm och 5,5 mm, 40 och 80 cm
Strumpstickor 4 mm och 5,5 mm (om du inte stickar 
med magic loop)
Markörer eller kontrastfärgad tråd
 
Storlekar
XS (S) M (L) XL
 
Mått
Passar till bröstvidd: 76-82 (83-90) 91-98 (99-106) 
107-114 cm
Övervidd: 112 (121) 128 (138) 146 cm 
Ärmlängd: 43 cm (alla stl.) (eller så lång/kort du vill 
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ha dem, prova under vägen)
Hel längd: 52 (53) 56 (59) 61 cm
 
Stickfasthet
16 m och 22 v i slätstickning på st 5,5 mm med 2 
trådar Tillia och 2 trådar Paia tilllsammans = 10 x 10 
cm.

Särlige forkortelser
Vändmaskor (German Short Rows): Sticka dit där du 
ska vända. Vänd arbetet lyft 1 m med garnet framför 
maskan (mot dig själv). För garnet över höger sticka 
ner bakom arbetet (eller från dig själv) dra i garnet, 
så det bildas ”en dubbelmaska”. Sticka vidare. På nä-
ste v stickas den dubbla maskan som en maska (rät 
eller avig, som arbetet visar).
 
Arbetsgång
Tröjan stickas runt nerifrån och upp till ärmhålet, här 
delas till fram- och bagstycke, vilka stickas färdigt var 
för sig, fram och tillbaka. Ärmens maskor stickas upp 
längs ärmhålet, ärmarna stickas runt. 
 
Bål
Lägg upp 180 (194) 206 (222) 234 m på rundst 4 
mm.  Sätt ihop till en ring och placera en markör som 
visar varvets början. Sticka 12 varv vriden resår (1 vr 
rm, 1 am).
Byt till rundst 5,5 mm och sticka runt i slätstickning 
tills arbetet mäter 34 (35) 37 (39) 40 cm. Sticka till 3 
m återstår på sista varvet
Maska av för ärmhål enl följ: Maska av 6 m, sticka 84 
(91) 97 (105) 111 rm, maska av 6 m, sticka 84 (91) 
97 (105) 111 rm.
Nu stickas fram- och bakstycke färdiga var för sig.

Framstycke
Börja från rätsidan och sticka 18 (20) 22 (24) 26 v 
slätstickning fram och tillbaka.
Sticka första och sista m på alla v från avigsidan rätt 
(för att få en fin kant).

Dela arbetet till höger och vänster axel genom att 
maska av de mittersta 12 (13) 15 (17) 19 m enl följ: 
Sticka 36 (39) 41 (44) 46 rm, maska av 12 (13) 15 
(17) 19 m, sticka 36 (39) 41 (44) 46 rm.

Höger axel
Sticka fram och tillbaka över höger axel och maska 
av mot halsen i början av varje varv från rätsidan 
enl följ: Maska av 3 m 1 gång, maska av 2 m 2 ggr, 
maska av 1 m 3 ggr = 26 (29) 31 (34) 36 m. Sluta 
med ett varv från avigsidan.

Nu ska axeln formas:
Varv 1 (rätsidan): Sticka rm till de sista 6 m, vänd.
Varv 2 (alla varv fr rätsidan): Sticka am.
Varv 3: Sticka rm till de sista 12 m, vänd.
Varv 5: Sticka rm till de sista 18 m, vänd.
Varv 7: Sticka rm till de sista 24 m, vänd.
Varv 9: Sticka rm v ut.

Sätt maskorna på en maskhållare eller restgarn. De 
ska senare sys ihop med bakstycket. 

Vänster axel
Börja sticka vänster axel från avigsidan och sticka 
fram och tillbaka. Maska av mot halsen i början av 
varje varv från avigsidan enl följ: Maska av 3 m 1 
gång, maska av 2 m 2 ggr, maska av 1 m 3 ggr = 26 
(29) 31 (34) 36 m. Sluta med ett varv från rätsidan.

Nu ska axeln formas:
Varv 1 (rätsidan): Sticka am till de sista 6 m, vänd.
Varv 2 (alla varv fr rätsidan): Sticka rm.
Varv 3: Sticka am till de sista 12 m, vänd.
Varv 5: Sticka am till de sista 18 m, vänd.
Varv 7: Sticka am till de sista 24 m, vänd.
Varv 9: Sticka am v ut.
Sätt maskorna på en maskhållare eller restgarn. De 
ska senare sys ihop med bakstycket. 

Bakstycke
Börja sticka från rätsidan och sticka 34 v slätstick-
ning, fram och tillbaka. Sticka därefter axlarna så de 
motsvarar framstyckets enl följ:
Varv 1 (RS): rm till de sista 6 m, vänd.
Varv 2: am till de sista 6 m, vänd.
Varv 3: rm till de sista 12 m, vänd.
Varv 4: am till de sista 12 m, vänd.
Varv 5: rm till de sista 18 m, vänd.
Varv 6: am till de sista 18 m, vänd.
Varv 7: Sticka rm v ut.
Varv 8: Sticka am v ut.
Varv 9: sticka 26 (29) 31 (34) 36 rm, maska av 32 
(33) 35 (37) 39 m. Bryt garnet.

Halskant
Sticka upp 82 (84) 88 (92) 94 m längs halskanten 
med rundst 4 mm. Börja sticka runt och sätt en 
maskmarkör som visar varvets början. Sticka vriden 
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resår (1 vr rm, 1 am) tills halskanten mäter 7,5 cm. 
Maska av löst. 

Ärmar
Sticka upp 49 (53) 57 (61) 65 m längs ärmhålet med 
st 5,5 m. Börja mitt bak i botten av ärmhålet och 
sticka upp ca. 2 m per 3 v. 
Sticka runt i slätstickning tills ärmen mäter 38 cm. 
Byt till st 4 mm. 
Minska på nästa varv enl följ: Sticka 4 (4) 3 (6) 0 rm, 
*2 rm tills., 7 (5) 4 (3) 3 rm*, upprepa från * till * 
varvet ut = 44 (46) 48 (50) 52 m.
Sticka vriden resår (1 vr rm, 1 am) till resåren mäter 
5 cm. Maska av i vriden resår. 

Sticka den andra ärmen lika. 

Montering
Vik in halskanten och sy fast den från avigsidan.
Fäst alla trådar.
Tvätta tröjan försiktigt enl anvisningen på Tilia-ban-
derollen och låt plantorka på en handduk.


