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En resa till Paris. Modets Mecka och trottoarkaféer. En lugn stund medan allt runt omkring 
är i rörelse. Inspirerande färger som fastnar på näthinnan nästan som en besatthet tills de bara 
MÅSTE stickas. Här föddes idén till en mycket enkel, färgglad tröja, med en feminin båthals 
och en långärmad resår som håller ärmen på plats. 

VivienneDesign: Gitte Juhler
Beskrivning: Sanne Bjerregaard
Svensk översättning: Maria Gustafsson

STORLEKAR
S (M) L (XL)

MÅTT
Övervidd: 114 (126) 137 (149) cm
Längd: 56 (57) 57 (59) cm.
Ärmlängd: 48 (48) 47 (46) cm

STICKFASTHET
14 maskor och 21 varv slätstickning på sticka 7 mm 
= 10 x 10 cm.
Stickfastheten mäts efter tvätt och blockning.

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
150 (150) 200 (200) g Saga, färg 254 (Coral)
150 (150) 200 (200) g Saga, färg 196 (French 
Vanilla)
100 (125) 150 (150) g Alva, färg 370 (Flamingo)
100 (125) 150 (150) g Alva, färg 371 (Hibiscus)
100 (100) 125 (125) g Paia, färg 703 (Gold 
Shimmer)
Hela tröjan stickas med en tråd av varje färg, totalt 
5 trådar.

Rundsticka 6 och 7 mm, 80-100 cm.
Strunpstickor 6 och 7 mm till ärmar (kan uteslutas 
om du stickar mha magic loop på lång rundsticka).
Extrasticka till sammanstickning av maskor på 
axlarna.

Stickmarkör och Maskhållare
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Teknik
SPECIELLA TEKNIKER

Sammanstickning av axlar
Lägg framstycke och bakstycke räta mot räta, håll de 
båda stickorna med axelmaskor i vänster hand, sticka 
ihop dem med hjälp av en extrasticka enligt följande:
*stick in stickan i 1:a maskan på den närmaste stickan 
och sedan i 1:a maskan på den bortre stickan, sticka 
ihop maskorna rätt*, upprepa *-* 1 ggr och drag den 
första maskan på högerstickan över den andra som vid 
vanlig avmaskning**. Upprepa från *-** till samtliga 
maskor är avmaskade.  

 

Arbetsgång
Tröjan stickas nerifrån och upp.

Först stickas kroppen runt, upp till ärmhålorna. 

Vid ärmhålen delas arbetet så att bak- och framstycke 
stickas färdigt var för sig. 

Axlarna stickas ihop. 

Sist plockas maskor upp kring ärmhålen och ärmarna 
stickas uppifrån och ner.
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Beskrivning
KROPP
Lägg, med 1 tråd av varje färg tillsammans (5 trådar), 
på sticka 6 mm upp 160 (176) 192 (208) maskor.

Sammanfoga för att sticka runt, sätt en markör som 
visar varvets början. Se till att maskorna inte snor sej 
kring stickan.

Sticka resår enligt följande: 1 avig, *2 räta, 2 aviga*, 
upprepa *-* till det återstår 3 maskor, 2 räta, 1 avig. 
Sticka  på detta sätt till resåren mäter 5 cm.

Byt till rundsticka 7 mm.

Fortsätt sticka slätstickning runt (alla varv stickas räta) 
till arbetet mäter 38 (39) 38 (38) cm.

Dela på följande sätt arbetet så att bak- och framstycke 
stickas var för sig:

FRAMSTYCKE
Sticka 80 (88) 96 (104) räta, vänd och låt resterande 
maskor vila.

Fortsätt slätsticka dessa 80 (88) 96 (104) maskor fram 
och tillbaka (räta maskor från rätsidan och aviga maskor 
från avigsidan), till arbetet mäter 12 (12) 13 (15) cm 
från delningen, sista varvet stickas från avigsidan.

Nästa varv (rätsidan): 1 rät, *2 räta, 2 aviga*, upp-
repa *-* till det återstår 3 maskor, 3 räta.

Nästa varv: 1 avig, *2 aviga, 2 räta*, upprepa *-* till 
det återstår 3 maskor, 3 räta.

Upprepa dessa 2 varv till resåren mäter 6 cm, sista 
varvet stickas från avigsidan.

Nästa varv (rätsidan): Sticka 23 (27) 31 (33) maskor 
resår, avmaska de följande 34 (34) 34 (38) maskorna 
i resår (rät maska på rät och avig på avig), sticka 23 (27) 
31 (33) maskor resår.

Ta av garnet och låt axelmaskorna vila på var sin 
maskhållare

BAKSTYCKE
Börja sticka från rätsidan sticka ett rätt varv.
Sticka sedan bakstycket på samma sätt som fram-
stycket.

Sticka ihop axlarna, se ovan under speciella tekniker.

ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Plocka från rätsidan med sticka 6 mm upp maskor runt 
ärmhålet. Börja längst ner och plocka upp 1 maska i 
delningen mellan fram- och bakstycke, plocka sedan 
upp 25 (25) 27 (29) maskor upp till axelsömmen, 
plocka upp 1 maska i axelsömmen och sedan 25 (25) 
27 (29) maskor ner längs andra sidan av ärmhålet, 
totalt 52 (52) 56 (60) maskor.

Byt till sticka 7 mm.

Sticka slätstickning runt till ärmen mäter 29 (29) 28 
(27) cm från ärmhålet.

Endast storlek S, M och XL
Nästa varv: 2 (2) - (2) räta, *2 räta tillsammans*, 
upprepa *-* till det återstår 2 (2) - (2) maskor, 2 (2) - 
(2) räta = 28 (28) - (32) maskor.
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Endast storlek L
Nästa varv: 2 räta tillsammans, 2 räta tillsammans, 
*2 räta tillsammans, 1 rät, 2 räta tillsammans *, upp-
repa *-* till det återstår 7 maskor, 2 räta tillsammans, 
2 räta tillsammans, 1 rät, 2 räta tillsammans 
= 32 maskor.

Samtliga storleka
Byt till sticka 6 mm.

Fortsätt sticka resår (2 räta, 2 aviga), till resåren mäter 
18 cm. 
Observera att det är lättare att få ett korrekt mått om 
mudden mäts när ärmen sitter på armen.

Avmaska löst i resår

MONTERING
Fäst alla trådändar.
Tvätta toppen enligt tvättinstruktionen på banderollen, 
låt torka plant på en handduk.


