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Vid kusten måste man bygga vågbrytare för att skydda kustlinjen. När vågorna bryts skapas 
de vackraste blågröna havsfärgerna, från de mörkaste i djupet till de ljusaste i vågskummet.
I denna tröja bryter de slätstickade linjerna botten som är stickad i avigvänd slätstickning. 

MolisDesign: Else Schjellerup

STORLEKAR
2år/92 cl (4år/104 cl) 6år/116 cl (8år/128 cl)

MÅTT
Övervidd: 60 (66) 71 (75) cm
Hel längd: 36 (40) 45 (49) cm
Ärmlängd: 22 (28) 32 (35) cm

STICKFASTHET
26 maskor och 32 varv i strukturmönster 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.
OBS! Prova gärna stickfastheten flera gånger under 
arbetets gång. 

MATERIAL
Garn från Filcolana
Färg A (bottenfärg): 
150 (200) 200 (250) g Pernilla  färg 814 (Petrol)
Färg B (randfärg 1): 
50 g Pernilla färg 819 (Rain Drop)
Färg C (randfärg 2): 
50 g Pernilla färg 333 (Sea Foam)
Färg D (randfärg 3): 
50 g Pernilla färg 808 (Aqua Mist)
Rundsticka 3,5 mm, 40 och 60 cm. 
Strumpstickor 3 och 3,5 mm.
8 Stickmarkörer

Maskhållare

2:a utgåvan - oktober 2021 © filcolana
Svensk översättning: Maria Gustafsson
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Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

fm
Flytta markören från vänster till höger sticka.

1HÖ
Lyft 1 avig maska till en hjälpsticka, håll 
hjälpstickan bakom arbetet, sticka 1 rät maska, sticka 
maskan från hjälpstickan avig (den räta maskan är nu 
flyttad ett steg åt höger).

1VÄ
Lyft 1 rät maska till en hjälpsticka, håll 
hjälpstickan framför arbetet, sticka 1 avig maska, sticka 
maskan från hjälpstickan rät (den räta maskan är nu 
flyttad ett steg åt vänster).

ö1ah (avig ökning höger)
Lyft med vänster sticka upp tråden mellan 2 maskor, 
framifrån och bak, på stickan, sticka den vridet avig.

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

 
SPECIELLA TEKNIKER

Förkortade varv
Lyft en maska med garnet framför arbetet (mot dej), för 
garnet över högerstickan och bakåt (från dej), dra åt = 
“vändmaska”. Du har nu två maskbågar eller en “dub-
belmaska” på stickan, denna räknas som en maska. 
Sticka vidare.
Nästa gång du kommer till “dubbelmaskan” stickas de 
båda bågarna tillsammans som om de vore en maska 
(rätt eller avigt, som maskorna visar).
Förkortade varv som görs på detta sätt kallas German 
Short Rows, GSR. 

Arbetsgång
Tröjan stickas runt, nerifrån och upp till ärmhålet. 

Därefter stickas ärmarna som sammanfogas med 
kroppen. 

Sedan stickas oket med raglanintagningar och 
förkortade varv för att forma halsringningen. 

Sist stickas halskanten.
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Beskrivning
RANDMÖNSTER MED 3 FÄRGER
(börja sticka den 1:a randen efter 25 varv med 
bottenfärgen)

2 varv med färg B, 
9 varv med färg A, 
2 varv med färg C, 
9 varv med färg A, 
2 varv med färg D, 
9 varv med färg A. 

Upprepa dessa varv. Observera att på storlek 4, 6 och 
8 år stickas en rand mer på ärmarna än på kroppen.

Det blir många trådar att fästa när man stickar ränder 
med 3 olika färger, det kan vara en bra idé att fästa efter 
hand. Det blir snyggast om man fäster i randen 
stickad i samma färg och om man syr med stygn som 
följer maskorna. 
Tröjan kan även stickas enfärgad eller med ränder i 
eget valda färger.
KROPP
Lägg med färg A på sticka 3,5 mm upp 168 (180) 192 
(204) maskor, sammanfoga för att sticka runt.

Varv 1: sticka 84 (90) 96 (102) maskor resår 
(1 rät, 1 avig), sätt en markör på stickan (sida), sticka 
resår varvet ut, sätt en markör på stickan (sida).

Sticka ytterligare 3 varv resår, rät på rät och avig på 
avig.

Nu påbörjas strukturmönstret med diagonala linjer 
i båda sidorna, sticka enligt följande:
Varv 5: sticka *1 rät, 5 aviga*, upprepa *-* varvet ut.

Varv 6: sticka *1 rät, [4 aviga, 1HÖ] 4 ggr, [5 aviga, 
1 rät]) 5 (6) 7 (8) ggr, 5 aviga, [1VÄ, 4 aviga] 4 ggr, 
fm*, upprepa *-* varvet ut.

Varv 7 och alla udda varv: Sticka som maskorna visar 
(rät på rät och avig på avig). 

Varv 8: sticka *1 rät, 3 aviga, [1HÖ, 4 aviga] 3 ggr, 
1HÖ, [1 rät, 5 aviga] 6 (7) 8 (9) ggr, 1 rät, 
[1VÄ, 4 aviga] 3 ggr, 1VÄ, 3 aviga, fm*, upprepa 
*-* varvet ut.

Varv 10: sticka *1 rät, 2 aviga, [1HÖ, 4 aviga] 3 ggr, 
1HÖ, 1 avig, [1 rät, 5 aviga] 6 (7) 8 (9) ggr, 1 rät, 
1 avig, [1VÄ, 4 aviga] 3 ggr, 1VÄ, 2 aviga, fm*, 
upprepa *-* varvet ut.

Varv 12: sticka *1 rät, 1 avig, [1HÖ, 4 aviga] 3 ggr, 
1HÖ, 2 aviga, [1 rät, 5 aviga] 6 (7) 8 (9) ggr, 1 rät, 
2 aviga, [1VÄ, 4 aviga] 3 ggr, 1VÄ, 1 avig, fm*, 
upprepa *-* varvet ut.

Varv 14: sticka *1 rät, 6 aviga, [1HÖ, 4 aviga] 2 ggr, 
1HÖ, 3 aviga, [1 rät, 5 aviga] 6 (7) 8 (9) ggr, 1 rät, 
3 aviga, [1VÄ, 4 aviga] 2 ggr, 1VÄ, 6 aviga, fm*, 
upprepa *-* varvet ut.

Varv 16: sticka *1 rät, 5 aviga, [1HÖ, 4 aviga] 3 ggr, 
[1 rät, 5 aviga] 6 (7) 8 (9) ggr, 1 rät, 4 aviga, 
[1VÄ, 4 aviga] 2 ggr, 1VÄ, 5 aviga, fm*, upprepa 
*-* varvet ut.

Varv 18: sticka *1 rät, 4 aviga, [1HÖ, 4 aviga] 2 ggr, 
1HÖ, 5 aviga, [1 rät, 5 aviga] 7 (8) 9 (10) ggr, 
[1VÄ, 4 aviga] 3 ggr, fm*, upprepa *-* varvet ut.

Varv 20: sticka *1 rät, 3 aviga, [1HÖ, 4 aviga] 2 ggr, 
1HÖ, 1 rät, [5 aviga, 1 r] 8 (9) 10 (11) ggr, 
[1VÄ, 4 aviga] 2 ggr, 1VÄ, 3 aviga, fm*, upprepa 
*-* varvet ut.

Varv 22: sticka *1 rät, 2 aviga, [1HÖ, 4 aviga] 2 ggr, 
1HÖ, 1 avig, [1 rät, 5 aviga] 8 (9) 10 (11) ggr, 1 rät, 
1 avig, [1VÄ, 4 aviga] 2 ggr, 1VÄ, 2 aviga, fm*, 
upprepa *-* varvet ut.

Varv 24: sticka *1 rät, 1 avig, [1HÖ, 4 aviga] 2 ggr, 
1HÖ, 2 aviga, [1 rät, 5 aviga] 8 (9) 10 (11) ggr, 1 rät, 
2 aviga, [1VÄ, 4 aviga] 2 ggr, 1VÄ, 1 avig, fm*, 
upprepa *-* varvet ut. 

Börja sticka ränder (enligt ovan) på varv 26.

Varv 26: sticka *1 rät, 6 aviga, 1HÖ, 4 aviga, 1HÖ, 
3 aviga, [1 rät, 5 aviga] 8 (9) 10 (11) ggr, 1 rät, 3 aviga, 
1VÄ, 4 aviga, 1VÄ, 6 aviga, fm*, upprepa *-* varvet 
ut.

Varv 28: sticka *1 rät, 5 aviga, [1HÖ, 4 aviga] 2 ggr, 
[1 rät, 5 aviga] 8 (9) 10 (11) ggr, 1 rät, 4 aviga, 1VÄ, 
4 aviga, 1VÄ, 5 aviga, fm*, upprepa *-* varvet ut.

Varv 30: sticka *1 rät, [4 aviga, 1HÖ] 2 ggr, [5 aviga, 
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1 r] 9 (10) 11 (12) ggr, 5 aviga, [1VÄ, 4 aviga] 2 ggr, 
fm*, upprepa *-* varvet ut.

Varv 32: sticka *1 rät, 3 aviga, 1HÖ, 4 aviga, 1HÖ, 
1 rät, [5 aviga, 1 r] 9 (10) 11 (12) ggr, 5 aviga, 1 rät, 
1VÄ, 4 aviga, 1VÄ, 3 aviga, fm*, upprepa *-* 
varvet ut.

Varv 34: sticka *1 rät, 2 aviga, 1HÖ, 4 aviga, 1HÖ, 
1 avig, [1 rät, 5 aviga] 10 (11) 12 (13) ggr, 1 rät, 
1 avig, 1VÄ, 4 aviga, 1VÄ, 2 aviga, fm*, upprepa 
*-* varvet ut. 

Varv 36: sticka *1 rät, 1 avig, 1HÖ, 4 aviga, 1HÖ, 
2 aviga, [1 rät, 5 aviga] 10 (11) 12 (13) ggr, 1 rät, 
2 aviga, 1VÄ, 4 aviga, 1VÄ, 1 avig, fm*, upprepa *-* 
varvet ut.

Varv 38: sticka *1 rät, 6 aviga, 1HÖ, 3 aviga, 
[1 rät, 5 aviga] 10 (11) 12 (13) ggr, 1 rät, 3 aviga, 
1VÄ, 6 aviga, fm*, upprepa *-* varvet ut

Varv 40: sticka *1 rät, 5 aviga, 1HÖ, 4 aviga, [1 rät, 
5 aviga] 10 (11) 12 (13) ggr, 4 aviga, 1VÄ, 5 aviga, 
fm*, upprepa *-* varvet ut.

Varv 42: sticka *1 rät, 4 aviga, 1HÖ, 5 aviga, 
[1 rät, 5 aviga] 11 (12) 13 (14) ggr, 1VÄ, 4 aviga, fm*, 
upprepa *-* varvet ut.

Varv 44: sticka *1 rät, 3 aviga, 1HÖ, 1 rät, 
[5 aviga, 1 r] 12 (13) 14 (15) ggr, 1VÄ, 3 aviga, fm*, 
upprepa *-* varvet ut.

Varv 46: sticka *1 rät, 2 aviga, 1HÖ, 1 avig, [1 rät, 
5 aviga] 12 (13) 14 (15) ggr, 1 rät, 1 avig, 1VÄ, 
2 aviga, fm*, upprepa *-* varvet ut.

Varv 48: sticka *1 rät, 1 avig, 1HÖ, 2 aviga, 
[1 rät, 5 aviga] 12 (13) 14 (15) ggr, 1 rät, 2 aviga, 
1VÄ, 1 avig, fm*, upprepa *-* varvet ut.

Varv 50: sticka *1 rät, 5 aviga*, upprepa *-* 
varvet ut.

Fortsätt att sticka ränder och strukturmönster 
(1 rät, 5 aviga), till totalt 69 (80) 91 (102) varv är 
stickade och arbetet mäter c:a 22 (25) 29 (32) cm, 
sista varvet stickas enligt följande:
Sista varvet: Sticka strukturmönster till 2 maskor före 
markören, sätt de följande 5 maskorna på en 
maskhållare, sticka strukturmönster till 2 maskor före 
nästa markör, sätt de sista 2 maskorna på varvet och de 
3 första maskorna på nästa varv på en maskhållare 
= 79 (85) 91 (97) maskor till fram- respektive 
bakstycke.

Det skall vara 4 (5) 6 (7) smala ränder.
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Låt kroppen vila och sticka ärmar.

ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Lägg med färg A på sticka 3 mm upp 44 (48) 48 
(52) maskor, sammanfoga för att sticka runt. Sätt en 
markör i varvets 1:a maska, detta är maskan mitt under 
ärmen.

Sticka 15 varv resår (1 rät, 1 avig).

Byt till sticka 3,5 mm.

Varv 16: 1 rät (den markerade maskan), 3 (2) 5 
(4) aviga, [1 rät, 5 aviga] 6 (7) 6 (7) ggr, 1 rät, 3 (2) 
5 (4) aviga. 

Sticka 3 varv strukturmönster som maskorna visar 
(rät på rät och avig på avig).

Nästa varv (ökningsvarv): 1 rät, 1 avig, ö1ah, fortsätt 
sticka strukturmönster till 1 maska återstår, ö1ah, 
1 avig.

Sticka 4 (5) 5 (5) varv strukturmönster som maskorna 
visar.

Upprepa dessa 5 (6) 6 (6) varv till det är ökat totalt 
8 (9) 12 (13) ggr, totalt 60 (66) 72 (78) maskor. 
Ökningarna görs som ö1ah eller som ö1v, vilket som 
passar bäst i mönstret. De nya maskorna stickas med 
i strukturmönstret efter hand.
SAMTIDIGT, börja sticka ränder på varv 26. 
Börja med färg B (D) D (D) och följ sedan mönstret 
enligt ovan. 

När samtliga ökningar är gjorda skall det vara 10 (11) 
12 (13) rapporter strukturmönster (1 rät, 5 avig) på 
varvet.

Fortsätt sticka utan ökningar till ärmen mäter 22 (28) 
32 (35) cm, totalt 69 (91) 102 (113) varv, ärmen skall 
sluta med samma varv i randmönstret som kroppen. 
Sista varvet stickas enligt följande:
Sista varvet: Sticka strukturmönster till 2 maskor 
återstår på varvet, sätt dessa 2 maskor och de 3 första 
maskorna på varvet på en maskhållare. Ta av garnet. 

OK
Sätt samtliga maskor på samma rundsticka, placera 
ärmarna där det sattes av maskor på kroppen. 
Varvet skall börja mellan höger ärm och bakstycket.

Varv 1 (indelningsvarv): *sticka 1 maska från ärmen 
och 1 maska från kroppen avigt tillsammans, sticka 
2 aviga, sätt en markör på stickan (markerar varvets 
början), 1 rät, 1 avig, sätt en markör på stickan, sticka 
strukturmönster till 5 maskor före nästa skarv (mellan 
kropp och ärm), sätt en markör på stickan, 1 avig, 1 rät, 
2 aviga*, upprepa *-* varvet ut.

Arbetet är nu sammanfogat till ett ok där det vid varje 
raglan är 9 maskor mellan markörerna, dessa stickas 
fortsättningsvis [1 avig, 1 rät, 5 aviga, 1 rät, 1 avig] .

Det skall vara 44 (48) 52 (56) rapporter struktur-
mönster (1 rät, 5 aviga) på varvet. 

Nästa varv (minskningsvarv): *sticka struktur-
mönster till markören, fm, sticka 2 aviga tillsammans, 
sticka strukturmönster till 2 maskor före nästa markör, 
2 aviga maskor tillsammans*, upprepa *-* varvet ut.

Nästa varv: sticka som maskorna visar (rät på rät och 
avig på avig).

Upprepa dessa 2 varv totalt 17 (19) 21 (23) ggr, byt till 
kortare rundsticka eller strumpstickor efterhand som 
maskantalet minskar.
SAMTIDIG när det är 3 (4) 4 (4) ränder efter att oket 
sammanfogades,  stickas resten av oket med färg A 
(bottenfärgen).
Sluta med ett varv med minskningar. 
Ta av garnet.

Flytta alla maskor, fram till framstyckets mittersta 
15 (17) 19 (21) maskor över till höger sida av 
rundstickan, flytta framstyckets mittersta 15 (17) 19 
(21) maskor till en maskhållare. 

Sticka förkortade varv för att forma halsringningen 
enligt följande:
Vänd på arbetet och börja sticka från avigsidan, sticka 
som maskorna visar varvet ut (fram till maskorna på 
maskhållaren), vänd.

Nästa varv (rätsidan): 1 vändmaska, sticka som 
maskorna visar, minska för raglan som tidigare, till 
4 maskor återstår (före maskorna på maskhållaren), 
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vänd.

Nästa varv: 1 vändmaska, sticka som maskorna visar till 
3 maskor före vändningen på föregående varv, vänd.

Nästa varv: 1 vändmaska, sticka som maskorna visar, 
minska för raglan som tidigare, till 3 maskor före 
vändningen på föregående varv, vänd. 

Fortsätt att på detta sätt vända 3 maskor före 
vändningen på föregående varv (glöm inte att göra 
raglanminskningar på varven från rätsidan) till det är 
6 vändningar i var sida om de vilande maskorna fram. 

Det sista förkortade varvet stickas enligt följande:
Sista förkortade varvet (rätsidan): 1 vändmaska, 
sticka som maskorna visar varvet ut (fram till 
maskorna på maskhållaren) och sticka ihop de båda 
bågarna på “dubbelmaskorna” (se Speciella tekniker) 
när du kommer till dem.
De förkortade varven är färdigstickade, fortsättningsvis 
stickas arbetet runt igen.

Flytta maskorna från hjälpstickan till den vänstra stick-
an på rundstickan.

HALSKANT
Sticka resår (1 rät, 1 avig) varvet ut, de båda bågarna på 
“dubbelmaskorna” stickas ihop (se Speciella 
tekniker) när du kommer till dem, SAMTIDIGT 
justeras maskantalet, genom att 2 aviga stickas 
tillsammans på de sällen det är nödvändigt för att få den 
slätstickade maskan i okets passa in med en rätmaska 
i halskantens resår.

Nästa varv: Börja vid de maskorna som tidigare satt på 
maskhållaren, sticka de mittersta 3 (5) 3 (5) maskorna 
av dessa räta som förberedelse till sprund. Fortsätt 
att göra minskningar för att få resåren att passa som 
beskrivet ovan varvet ut.

Nästa varv: Sticka resår som maskorna visar, de 3 (5) 
3 (5) maskorna mitt fram stickas räta.

Dela för sprund enligt följande: 
Sticka fram till den mittersta maskan på framstycket, 
gör en ny maska i mittmaskan genom att sticka ner 
stickan i maskan under och dra igenom garnet 
(= 1 ny maska på höger sticka), VÄND arbetet och 
fortsätt att sticka fram och tillbaka, vänd vid sprundet 
mitt fram.

Nästa varv (avigsidan): Lyft 2 maskor avigt med 
garnet framför arbetet, 1 avig, sticka som maskorna 
visar till det återstår 2 (3) 2 (3) maskor, sticka 2 aviga.

Nästa varv: Lyft 2 maskor avigt med garnet bakom 
arbetet, 1 rät, sticka som maskorna visar till det återstår 
2 (3) 2 (3) maskor, sticka 2 räta.

Upprepa dessa 2 varv till det är totalt 10 varv. 

Maska av i resår på nästa varv från rätsidan.

MONTERING
Vänd tröjan med avigsidan ut och sy ihop de 
5 maskorna under ärmen med maskstygn. 

Fäst alla trådändor.

Skölj upp tröjan enligt tvättinstruktionen på 
banderollen. Låt torka plant på en handduk.


