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Designen är inspirerad av den mjukare jazz-popen. En ny jazzsångerska har dykt upp på den 
danska musikscenen, Ginne Marker. 
Ginne sjunger de mjukaste jazziga tonerna och skapar lätta melodislingor precis som tröjans 
strukturränder som böljar över den mjuka stickade ytan.

GinneDesign: Else Schjellerup

STORLEKAR
S (M) L (XL)

MÅTT
Övervidd: 92 (99) 106 (114) cm
Ärmlängd: 43 (43) 44 (44) cm
Hel längd: 56 (58) 59 (61) cm

STICKFASTHET
22 maskor och 30 varv slätstickning med 1 tråd av 
vardera kvaliteten tillsammans på sticka 3,5 mm 
= 10 x 10 cm.
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.

 

MATERIAL
Garn från Filcolana
200 (250) 250 (300) g Saga fg. 101 (Natural White)
150 (200) (200) 250) g Alva fg. 101 (Natural White)

Hela tröjan stickas med 1 tråd av vardera kvaliteten 
tillsammans.

Rundsticka 3 och 3,5 mm, 40, 60 och 80 cm
Strumpstickor 3 och 3,5 mm till ärmar.

Stickmarkörer eller kontrastfärgad tråd

Skräpgarn till tillfällig uppläggning

2 maskhållare att sätta ärmmaskorna att vila på

 

Svensk översättning: Maria Gustafsson
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Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

ödhpt (överdragshoptagning, vänsterlutande hop-
tagning)
Lyft 1 maska rätt, sticka 1 rät maska, drag den lyfta 
maskan över.

omsl-a 
Gör ett omslag om stickan och lyft nästa maska som om 
den skulle stickas avigt.

a-tills 
Sticka maskan och omslaget aviga tillsammans.

r-tills
Sticka maskan och omslaget räta tillsammans.

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

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

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

SPECIELLA TEKNIKER

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 stickas runt, uppifrån och ner, med ökningar för 
raglan och förkortade varv för att forma halsringningen.

När oket är färdigstickat så delas arbetet så att ärmar 
och kropp kan stickas var för sig.
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Beskrivning
POLOKRAGE
Lägg, med skräpgarnet, på rundsticka 3,5 mm upp 
108 maskor.

Sticka 2 räta varv, ta av skräpgarnet.

Byt till Saga och Alva och sticka fortsättningsvis med en 
tråd av vardera kvaliteten tillsammans. 

Sticka 1 rätt varv.

Sticka strukturränder enligt följande
Mönstervarv 1: *1 rät, 1 omsl-a*, upprepa *-* varvet 
ut.

Mönstervarv 2: *1 rät, 1 a-tills*, upprepa *-* varvet 
ut.

Mönstervarv 3 - 4: Sticka räta maskor varvet ut.

Upprepa dessa 4 varv totat 7 ggr.

Sticka mönstervarv 1 ytterligare 1 ggr.

Nästa varv (stickas som mönstervarv 2): Sticka 37 
maskor mönsterstickning (= bakstycke), sätt en markör 
i nästa aviga maska, sticka 13 räta (= axel), sätt en 
markör i nästa aviga maska, sticka 41 maskor mönster-
stickning (= framstycke), sätt en markör i nästa aviga 
maska, sticka 13 räta (= axel) sätt en markör (= varv-
markör) i den sista aviga maskan.

Polokragen är nu färdigstickad och skall ha 8 struktur-
ränder.

OK
Sticka förkortade varv fram och tillbaka och gör 
samtidigt ökningar på båda sidor om axelpartierna 
enligt följande: 
Förkortat varv 1: Sticka 35 räta, vänd.

Förkortat varv 2: Gör ett omslag om stickan, sticka 
33 aviga, vänd. 

Förkortat varv 3: Gör ett omslag om stickan, sticka 
33 räta, sticka omslaget och nästa maska räta tillsam-
mans, 1 rät, 1 avig, 3 räta, vänd.

Förkortat varv 4: Gör ett omslag om stickan, sticka 
3 aviga, 1 rät, 35 aviga, sticka omslaget och nästa mas-
ka vridet aviga tillsammans, 1 avig, 1 rät, 3 aviga, vänd.
Förkortat varv 5: Gör ett omslag om stickan, sticka 
3 räta, 1 avig, ö1v, [1 rät, 1 omsl-a] 18 ggr, 1 rät, ö1h, 
1 avig, 3 räta, sticka omslaget och nästa maska räta 
tillsammans, 6 räta, vänd.

Förkortat varv 6: Gör ett omslag om stickan, sticka 
10 aviga, 1 rät, 2 aviga, [1 r-tills, 1 avig] 18 ggr, 1 avig, 
1 rät, 3 aviga, sticka omslaget och nästa maska vridet 
aviga tillsammans, 6 aviga, vänd.

Förkortat varv 7: Gör ett omslag om stickan, sticka 
10 räta, 1 avig, ö1v, 39 räta, ö1h, 1 avig, 10 räta, sticka 
omslaget och nästa maska räta tillsammans, 2 räta, 
1 avig, 3 räta, vänd.

Förkortat varv 8: Gör ett omslag om stickan, sticka 
3 aviga, 1 rät, 13 aviga, 1 rät, 41 aviga, 1 rät, 10 aviga, 
sticka omslaget och nästa maska vridet aviga tillsam-
mans, 2 aviga, 1 rät, 3 aviga, vänd.

Förkortat varv 9: Gör ett omslag om stickan, sticka 
3 räta, 1 avig, 13 räta, 1 avig, ö1v, 41 räta, ö1h, 1 avig, 
13 räta, 1 avig, ö1v, 3 räta, sticka omslaget och nästa 
maska räta tillsammans, 3 räta, vänd.

Förkortat varv  10: Gör ett omslag om stickan, sticka 
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8 aviga, 1 rät, 13 aviga, 1 rät, 43 aviga, 1 rät, 13 aviga, 
1 rät, ö1ah, 3 aviga, sticka omslaget och nästa maska 
vridet aviga tillsammans, 3 aviga, vänd.

Förkortat varv 11: Gör ett omslag om stickan, sticka 
8 räta, 1 avig, 13 räta, 1 avig, ö1v, [1 omsl-a, 1 rät] 21 
ggr, 1 omsl-a, ö1h, 1 avig, 13 räta, 1 avig, ö1v, 
[1 omsl-a, 1 rät] 4 ggr, sticka omslaget och nästa maska 
räta tillsammans, 3 räta, vänd.

Förkortat varv 12: Gör ett omslag om stickan, sticka 
5 aviga, [1 r-tills, 1 avig] 4 ggr, 1 rät, 13 aviga, 1 rät, 
[1 avig, 1 r-tills] 22 ggr, 1 avig, 1 rät, 13 aviga, 1 rät, 
ö1ah, [1 omsl-a, 1 avig] 4 ggr, sticka omslaget och 
nästa maska aviga räta tillsammans, 3 aviga, vänd.

Förkortat varv 13: Gör ett omslag om stickan, sticka 
5 räta, [1 a-tills, 1 rät] 4 ggr, 1 avig, 13 räta, 1 avig, 
ö1v, 45 räta, ö1h, 1 avig, 13 räta, 1 avig, ö1v, 13 räta, 
sticka omslaget och nästa maska räta tillsammans, 
3 räta, vänd.

Förkortat varv 14: Gör ett omslag om stickan, sticka 
18 aviga, 1 rät, 13 aviga, 1 rät, 47 aviga, 1 rät, 
13 aviga, 1 rät, ö1ah, 13 aviga, sticka omslaget och 
nästa maska vridet aviga tillsammans, 3 aviga, vänd.

Förkortat varv 15: Gör ett omslag om stickan, sticka 
18 räta, 1 avig, 13 räta.

De förkortade varven är nu färdigstickade. 
Fortsättningsvis stickas runt i strukturmönster med 
4 varv slätstickning emellan. Fortsätt att öka vart annat 
varv på båda sidor om de 13 axelmaskorna enligt 
följande:
Nästa varv: Sticka 1 avig (den markerade maskan), ö1v, 
47 räta, ö1h, 1 avig (den markerade maskan), 
13 räta, 1 avig (den markerade maskan), ö1v, 18 räta, 
sticka omslaget och nästa maska räta tillsammans, 
9 räta, lyft 1 maska rätt som om den skall stickas rätt, 
sticka omslaget rätt, drag den lyfta maskan över, 
18 räta, ö1h, 1 avig (den markerade maskan), 13 räta.

Nästa varv: 1 avig, sticka räta maskor till den 
markerade maskan, 1 avig, 13 räta, 1 avig, sticka räta 
maskor till den markerade maskan, 1 avig, 13 räta. 

Mönstervarv 1: 1 avig, *ö1v, [1 rät, 1 omsl-a] 24 
ggr, 1 rät, ö1h, 1 avig, 13 räta, 1 avig*, upprepa *-* 
ytterligare 1 ggr.

Mönstervarv 2: *1 aviga, 2 räta, [1 a-tills, 1 rät] 24 
ggr, 1 rät, 1 avig, 13 räta*, upprepa *-* ytterligare 
1 ggr. 

Mönstervarv 3: *1 avig, ö1v, sticka räta maskor till 
den markerade maskan, ö1h, 1 avig, 13 räta*, upprepa 
*-* ytterligare 1 ggr.

Mönstervarv 4: *1 avig, sticka räta maskor till den 
markerade maskan, 1 avig, 13 räta*, upprepa *-* 
ytterligare 1 ggr.

Mönstervarv 5: *1 avig, ö1v, sticka räta maskor till 
den markerade maskan, ö1h, 1 avig, 13 räta*, upprepa 
*-* ytterligare 1 ggr.

Mönstervarv 6: 1 avig, sticka räta maskor till den 
markerade maskan, 1 avig, 13 räta, 1 avig, sticka räta 
maskor till den markerade maskan, 1 avig, 13 räta.

Upprepa dessa 6 varv till totalt 8 (9) 10 (11) ökningar 
är gjorda på framstycket och 10 (11) 12 (13) på bak-
stycket. 
OBS: Kontrollera att omsl-a kommer ovanför omsl-a 
från föregående mönstervarv när du börjar ett nytt varv.
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Fortsättningsvis ökas för raglan även på ärmens 
maskor:
Gör ö1h före den markerade avigmaskan och ö1v 
efter den markerade maskan. Gör ökningarna på båda 
sidor om de 4 markerade maskorna vartannat varv = 
8 maskor ökade. SAMTIDIGT stickas som tidigare 
strukturränder på fram- och bakstycke och slät-
stickning på ärmarna.

Sticka på detta sätt till 8 (9) 10 (11) ökningar är gjorda 
på båda sidor om de markerade maskorna. Det skall 
nu vara 73 (77) 81 (85) maskor till fram- respektive 
bakstycke, samt 29 (31) 33 (35) maskor till vardera 
ärmen.

Sticka 16 varv (samtliga storlekar) där det vartannat 
varv ökas endast på ärmarna = 45 (47) 49 (51) maskor 
till vardera ärmen.

Fortsätt att, vart annat varv, öka på båda sidorna om 
samtliga markerade maskor, gör 8 (9) 9 (10) varv med 
ökningar. Sista varvet skall vara ett varv med ökningar.
Det skall nu vara 89 (95) 99 (105) maskor till fram- 
respektive bakstycke, samt 61 (65) 67 (71) maskor till 
vardera ärmen.

Oket är nu färdigstickat och arbetet skall delas så att 
kropp och ärmar kan stickas var för sig:

Nästa varv: Sticka den markerade maskan, bakstyckets 
maskor och nästa markerade maska, *flytta ärm-
maskorna till en maskhållare och lägg upp 11 (13) 
17 (19) nya maskor, gärna med enkel uppläggning*, 
sticka den markerade maskan, framstyckets maskor och 
nästa markerade maska, upprepa *-*. 
Sätt en markör som visar varvets början.

KROPP
Totalt 204 (220) 236 (252) maskor. Sticka struktur-
ränder runt på alla maskor förutom på de markerade 
maskorna som stickas räta.

Vill du forma kroppen sticka vidare enligt instruktioner 
under rubriken Midja. Vill du inte forma kroppen 
stickas rakt tills kroppen mäter c:a 30 cm från ärmhålet. 

Midja
Sticka strukturmönster till 1 rätt varv är stickat efter 
mönstervarven.
Nästa varv: Sicka räta maskor och sätt ut en sidmarkör 
efter 102 (110) 118 (126) maskor.
Nästa varv (minskningsvarv): *1 rät, 2 räta till-
sammans, sticka räta maskor till 3 maskor före sid-
markören, 1 ödhpt, 1 rät*, upprepa *-* ytterligare 
1 ggr.
Sticka 11 varv mönster.
Upprepa dessa 12 varv ytterligare 4 ggr.
Sticka 1 rätt varv.
Nästa varv (ökningsvarv): *1 rät, ö1v, sticka räta 
maskor till 1 maska före sidmarkören, ö1h, 1 rät*, 
upprepa *-* ytterligare 1 ggr.
Sticka 11 varv mönster.
Upprepa dessa 12 varv ytterligare 4 ggr.
Forsätt sticka rakt tills kroppen mäter c:a 30 cm från 
ärmhålet.

Båda versionerna
Byt till sticka 3 mm.

Sticka 6 cm strukturmönster som på kragen, dvs endast 
2 varv slätstickning mellan mönstervarven. 

Avsluta med 1 rätt varv precis efter ett mönstervarv.

I-cordavmaskning (I-snoddsavmaskning)
Lägg upp 4 maskor på högerstickan *flytta de 4 
maskorna från höger till vänster sticka, strama åt garnet 
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bakom arbetet och sticka 3 räta maskor, sticka 
2 maskor (1 maska från kanten och 1 maska från 
kroppen) vridet rätt tillsammans*, upprepa *-* till det 
återstår 4 maskor. 

Maska av med räta maskor och sy ihop kanten med 
uppläggningen. 

ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Flytta ärmens 61 (65) 67 (71) maskor till sticka 
3,5 mm och plocka upp 11 (13) 17 (19) maskor i de 
nyupplagda maskorna under ärmen = 72 (78) 84 (90) 
maskor, sätt en markör som visar varvets början i mitten 
av de upplockade maskorna.

Sticka 4 varv slätstickning.

Nästa varv (minskningsvarv): 1 rät, 1 ödhpt, sticka 
räta maskor till 3 maskor före markören, 2 räta maskor 
tillsammans, 1 rät.

Sticka 3 varv.

Upprepa dessa 4 varv totalt 10 (10) 11 (12) ggr = 52 
(58) 62 (66) maskor.

Byt till sticka 3 mm.

Sticka strukturmönster som på kragen, dvs endast 
2 varv slätstickning mellan mönstervarven till ärmen 
mäter 43 (43) 44 (44) cm eller till önskad längd. 
Avsluta med en I-cordavmaskning (I-snoddsavmask-
ning) på samma sätt som nederst på kroppen.

MONTERING
Ta försiktigt bort skräpgarnet runt halskanten, sätt 
maskorna på en sticka 3 mm. 

Avsluta med en I-cordavmaskning (I-snoddsavmask-
ning) på samma sätt som nederst på kroppen och 
ärmarna.

Fäst alla trådändor och skölj upp tröjan enligt 
tvättinstruktionen på banderollen. Låt torka plant på en 
handduk.


