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Denna klassiska tröja är inspirerad av det un-
derbara, opolerade och hippa Holmen i Köpen-
hamn.
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Material
Bottenfärg (BF): 250 (250) 300 (350) 400 (450) 450 
g Pernilla från Filcolana i färg 957 (Very Light Grey)
och 125 (125) 125 (150) 175 (200) 200 g Tilia från 
Filcolana i färg 101 (Natural White)
Mönsterfärg (MF): 25 (25) 25 (50) 50 (50) 50 g. Tilia 
från Filcolana i färg 331 (Steel) 

Rundsticka 4,5 mm, 40 och 80 eller 100 cm
Rundsticka 5 mm, 80 eller 100 cm 
Strumpstickor 4,5 mm och 5 mm 
Stickmarkör eller tråd i kontrastfärg

Storlekar
 XS (S) M (L) XL (XXL) 

Mått
Passar till övervidd: 75-80 (80-88) 89-96 (97-104) 
105-110 (111-118) cm
Övervidd: 89 (96) 103 (115) 124 (138) cm
Ärmlängd: 44 (45) 45 (47) 47 (48) cm
Kropp, längd till härmhål: 36 (36) 38 (40) 40 (42) cm

Stickfasthet
17 maskor x 28 varv slätstickning, med en tråd i var-
dera kvaliteten, på sticka 4 mm = 10 x 10 cm

Speciella förkortningar
ökn (ökning): Lyft upp tråden mellan 2 maskor på 
stickan, sticka den rät i bakre maskbågen.
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rbm: Sticka maskan rät i bakre maskbågen (vridet 
rät).

Speciella tekniker 
Veck: Sticka 5 varv slätstickning, använd en extra-
sticka och plocka på arbetets avigsida upp maskor 
genom att sticka in stickan i de uppåtvända bågarna 
på sista varvet som stickades med bottenfärgen.
Vänd tillbaka arbetet till rätsidan, vik vecket så att de 
båda stickorna med maskor på ligger parallellt, sticka 
en maska från vardera sticka tillsammans varvet ut.
Förkortade varv (German Short Rows): Sticka fram 
till där vändningen skall göras, vänd. Lyft en maska 
med garnet framför arbetet (mot dej), för garnet över 
högerstickan och bakåt (från dej), dra åt = ”vänd-
maska”. Du har nu två maskbågar eller en ”dub-
belmaska” på stickan, denna räknas som en maska. 
Sticka vidare, nästa gång du kommer till ”dubbelmas-
kan” stickas de båda bågarna tillsammans som om de 
vore en maska (rätt på de räta varven och avigt på 
de aviga varven).

Arbetsgång
Tröjan stickas uppifrån och ner. Först stickas oket som 
sedan delas upp till ärmar och kropp. Ärmmaskorna 
får vila på en tråd medans kroppen stickas lagom 
lång och maskas av. Sist stickas ärmarna.

Läs detta innan du börjar sticka
Designen har minskningar för midja för att ge model-
len en mer kvinnlig form. Vill du inte att tröjan skall 
ha midja stickar du kroppen rak, utan minskningar 
och ökningar, till önskad längd och avslutar med 
resår.

Kropp
Lägg med två trådar Tilia i MF på rundsticka 3,5 mm 
upp 78 (82) 84 (88) 88 (98) maskor. Sammanfoga 
för att sticka runt, sätt en markör som visar varvets 
början.
Sticka 4 varv slätstickning till rullkant. Byt till 1 tråd 
Pernilla och 1 tråd Tilia i BF, sticka 14 varv vriden 
resår (1 rmb, 1 avig).
Sticka ett veck (se ovan) med 2 trådar Tilia i MF.
Byt tillbaka till 1 tråd Pernilla och 1 tråd Tilia i BF.
Sticka 1 varv slätstickning. 
Gör förkortade varv (se ovan) så att bakstycket blir 
högre än framstycket vilket ger en bättre passform.
Förkortat varv 1 (rätsidan): Sticka 7 räta, vänd.
Förkortat varv 2 (avigsidan): Sticka 14 aviga, vänd.
Förkortat varv 3: Sticka rätt till 8 maskor efter sena-
ste vändningen på rätsidan, vänd.
Förkortat varv 4: Sticka avigt till 8 maskor efter sena-
ste vändningen på avigsidan, vänd.
Upprepa varv 3 och 4 ytterligare 2 (2) 2 (3) 3 (3) ggr.
Sista varvet: Sticka rätt varvet ut.

Öka till 84 (90) 96 (105) 111 (120) maskor jämnt 
fördelat över nästa varv.
Sticka 3 räta varv. 
Nästa varv: *Sticka 3 räta, 1 ökn, upprepa *-* varvet 

ut = 112 (120) 128 (140) 148 (160) maskor.
Sticka 6 räta varv.
Nästa varv: * Sticka 4 r, 1 ökn, upprepa *-* varvet ut 
= 140 (150) 160 (175) 185 (200) maskor.
Sticka 6 räta varv.
Nästa varv: * Sticka 5 r, 1 ökn, upprepa *-* varvet ut 
= 168 (180)192 (210) 222 (240) maskor.
Sticka 8 räta varv.
Nästa varv: * Sticka 6 r, 1 ökn, upprepa *-* varvet ut 
= 196 (210) 224 (245) 259 (280) maskor.
Sticka 10 räta varv.
Nästa varv: * Sticka 7 r, 1 ökn, upprepa *-* varvet ut 
= 224 (240) 256 (280) 296 (320) maskor.
Sticka 16 (18) 22 (26) 30 (32) räta varv.
Dela arbetet för att sticka ärmar för sig och kropp 
för sig: Sticka 34 (36) 39 (43) 47 (52) räta (halva 
bakstycket), sätt de följande 44 (48) 50 (54) 54 (58) 
maskorna på en tråd (ärm), lägg upp 8 (10) 10 (12) 
12 (14) nya maskor, sticka 68 (72) 78 (86) 94 (104) 
räta (framstycke), sätt de följande 44 (48) 50 (54) 54 
(58) maskorna på en tråd (ärm), lägg upp 8 (10) 10 
(12) 12 (14) nya maskor, sticka 34 (36) 39 (43) 47 
(52) räta (halva bakstycket).
Det skall nu vara 152 (164) 176 (196) 212 (236) 
maskor på stickan.
Sätt, i båda sidor, en markör mitt i de nyupplagda 
maskorna under ärmen.
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Vill du forma din tröja stickar du enligt följande:
Sticka 2 (2) 3 (4) 4 (4) cm slätstickning. 
Minska 1 maska, 2 maskor före och 2 maskor efter, 
markörerna i var sida (4 maskor minskade per varv).
Minska totalt 3 ggr med 4 (4) 4 (5) 5 (5) cm mellan-
rum. 
Sticka 4 (5) 5 (6) 6 (6) cm slätstickning. 
Öka sedan på samma sätt 1 maska, 2 maskor före 
och 2 maskor efter, markörerna i var sida (4 maskor 
ökade per varv), totalt 3 ggr med 4 (4) 4 (5) 5 (5) 
cm mellanrum.

Vill du inte forma din tröja stickar du rakt, utan ök-
ningar och minskningar.

Sticka slätstickning tills arbetet mäter c:a 31 (32) 32 
(34) 36 (37) cm eller önskad längd innan resår.
Byt till rundsticka 3,5 mm och sticka ett veck med 
dubbel Tilia i MF som på oket, byt sedan tillbaka till 1 
tråd Pernilla och 1 tråd Tilia i BF, sticka 14 varv vriden 
resår (1 rmb, 1 avig).
Byt till två trådar Tilia i MF, sticka 4 varv slätstickning 
till rullkant. 
Maska av löst.

Ärmar (båda stickas lika)
Flytta ärmmaskorna från tråden till strumpstickor 4 
mm (eller rundsticka om du stickar mha magic loop). 
Plocka upp 8 (10) 10 (12) 12 (14) maskor i de ma-
skor som lades upp under ärmen på kroppen med BF. 
Det skall nu vara 52 (58) 60 (66) 66 (70) maskor.
Sätt en markör mitt i de 8 (10) 10 (12) 12 (14) mas-
korna under ärmen som visar varvets början.
Sticka 10 cm slätstickning.

Minskningsvarv: Sticka 1 rät, 2 räta tillsammans, 
sticka rätt tills det återstår 3 maskor, 2 räta tillsam-
mans, 1 rät. 
Gör intagningar var 12:e (12:e) 12:e (10:e) 10:e 
(10:e) varv 4 (5) 5 (6) 6 (7) total ggr = 44 (48) 50 
(54) 54 (56) maskor.
Sticka utan minskningar tills ärmen mäter 41 (42) 42 
(44) 44 (45) cm. 

Sticka ett veck med dubbel Tilia i MF som på oket.
Byt sedan tillbaka till 1 tråd Pernilla och 1 tråd Tilia i 
BF, sticka 14 varv vriden resår (1 rmb, 1 avig). 
Byt till två trådar Tilia i BF, sticka 4 varv slätstickning 
till rullkant. 
Maska av löst.
Detta ger en ärmlängd på 49 (50) 50 (52) 52 (53) 
cm. Önskar du förändra ärmlängden görs detta före 
resåren.

Montering
Fäst alla trådar. Tvätta tröjan enligt tvättanvisningen 
på banderollen. Låt plantorka utlagd på en frotté-
handduk.


