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Eldslukaren (ildslugeren) är en av de modigaste artisterna på cirkusen. Eld är farligt, eld kan 
skrämma och eld kan vara förödande, men i århundraden har den modige eldslukaren under-
hållit sin publik genom att tämja och svälja de stora lågorna.

IldslugerDesign: Hanne Rimmen
Svensk översättning: Maria Gustafsson

STORLEKAR
S (M) L (XL) 2XL
MÅTT
Passar till bystvidd: 80-90 (90-98) 98-106 (106-116) 
116-122 cm
Övervidd: 96 (104) 113 (122) 129 cm
Hel längd (mätt mitt bak): ca. 54 (57) 61 (63) 63 cm 
Ärmlängd: 44 (44) 46 (46) 46 cm.
STICKFASTHET
22 maskor och 33 varv enfärgad slätstickning 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. Om du får rätt maskantal men fel varvantal kan 
det hjälpa att byta material på stickorna, tex från metall 
till trä eller omvänt.
OBS: Det kan vara nödvändigt att byta stickstorlek 
när du stickar flerfärgsmönster om du får en annan 
stickfasthet än när du stickar med en färg. Kontrollera 
din stickfasthet löpande så att du vid behov kan byta 
stickstorlek när du skiftar mellan teknikerna.

MATERIAL
Garn från Filcolana
Bottenfärg: 
150 (200) 200 (200) 250 g Saga färg 977 (Marzipan) 
och  
125 (150) 150 (175) 175 g Alva färg 101 
(Natural White) 
Mönsterfärg: 
50 g (till samtliga storlekar) Saga färg 277 (Cayenne) 
och  
25 (25) 50 (50) 50 g Tilia färg 362 (Autumn Leaves) 
Var färg stickas med en tråd av vardera kvaliteten till-
sammans.

Rundsticka 3 mm, 80 cm
Rundsticka 3,5 mm 40 och 80-100 cm
Strumpstickor 3 och 3,5 mm till ärmarna 
De korta rundstickorna och strumpstickorna kan 
uteslutas om du stickar mha magic loop på en lång 
rundsticka.

Stickmarkörer eller restgarn i kontrastfärg
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Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR
ö1v (vänsterlutande ökning)
Lyft upp tråden mellan 2 maskor på stickan, sticka den 
vridet rät.

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

minskning
Sticka 2 maskor rätt tillsammans.

SPECIELLA TEKNIKER
Förkortade varv (German short rows)
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 ”dubbel-
maskan” stickas de båda bågarna tillsammans som 
om de vore en maska, rätt eller avig beroende på vad 
mönstret visar.

Italiensk avmaskning
Ta av garnet med en trådända som är 3 gånger så lång 
som resårens omkrets och trä den på en trubbig nål.
1. Stick in nålen i 1:a maskan på vänster sticka som om 
den skulle stickas avigt, drag igenom garnet.
2. Stick in nålen mellan 1:a och 2:a maskan, bakifrån 
och ut på framsidan.
3. Stick in nålen i 2:a maskan, framifrån och ut på 
baksidan.
4. Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle stick-
as rät, drag igenom garnet och lyft maskan av stickan.
5. Stick från framsidan in nålen, från höger mot vän-
ster, bakom 2:a maskans främre maskbåge och framåt, 
drag igenom garnet.
6. Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle stick-
as avigt, drag igenom garnet och lyft maskan av stickan.
Upprepa 2 - 6 till det återstår 1 maska (avig) på vänster-
stickan.
Avslutning:
7. Stick från framsidan in nålen, från höger mot vän-
ster, i den först avmaskade maskan, drag igenom 
garnet.
8. Som punkt 6. 
Samtliga maskor är avmaskade. 
Fäst trådändan ordentligt.

Arbetsgång
Tröjan stickas uppifrån och ner, båda färgerna stickas 
med en tråd av vardera kvaliteten tillsammans. 

Man börjar med att göra förkortade varv i nacken varpå 
oket mönsterstickas efter ett diagram. 

Efter detta görs raglanökningar tills arbetet delas upp 
så att kropp och ärmar stickas var för sig. 

Kroppen stickas till önskad längd och maskas av med 
sydd italiensk avmaskning. 

Efter detta stickas ärmarna till önskad längd och 
avslutas med mönster enligt diagrammet och resår-
mudd. 

Sist plockas maskor upp i halskanten som avslutas med 
en I-cord (I-snodd).

DIAGRAM
Se sida 4.
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Beskrivning
OK
Lägg med bottenfärgen på sticka 3,5 mm upp 102 
(108) 114 (120) 120 maskor. 
Sammanfoga för att sticka runt och sätt en markör som 
visar varvets början (mitt bak).

Endast storlek S (M) L (XL)
Sticka 2 räta varv.

Endast storlek 2XL
Sticka 2 räta varv och öka 6 maskor (ö1h)  jämnt 
fördelat över varvet på det sista av dessa varv.

Samtliga storlekar
Sticka förkortade varv fram och tillbaka, för att forma 
halsringningen så att den blir högre bak än fram (se 
speciella tekniker):
Förkortat varv 1 (rätsidan): Sticka 7 räta, vänd. 
Förkortat varv 2 (avigsidan): 1 vändmaska, sticka 
13 aviga, vänd.
Förkortat varv 3: 1 vändmaska, sticka räta maskor till 
och med vändmaskan från föregående varv, sticka 
8 räta, vänd.
Förkortat varv 4: 1 vändmaska, sticka aviga maskor till 
och med vändmaskan från föregående varv, sticka 
8 aviga, vänd.

Upprepa varv 3 och 4 ytterligare 3 (4) 4 (5) 5 ggr, 
det sista förkortade varvet stickas från rätsidan enligt 
följande:
Sista förkortade varvet: 1 vändmaska, sticka räta 
maskor varvet ut.

Sticka 53 varv mönster enligt diagram A. 
Ta av mönsterfärgen.

Det skall nu vara totalt 272 (288) 304 (320) 336 
maskor.

På nästa varv placeras markörer som visas var raglan-
ökningarna skall göras på stickan enligt följande:
Nästa varv: Ta bort markören för mitt bak, sticka 45 
(49) 52 (56) 59 räta (höger sida av bakstycket), häng 
en markör på stickan, sticka 46 (46) 48 (48) 50 räta 
(höger ärm) häng en markör på stickan, sticka 90 (98) 
104 (112) 118 räta (framstycket) häng en markör på 
stickan, sticka 46 (46) 48 (48) 50 räta (vänster ärm), 
häng en markör på stickan som visar varvets början, 

sticka 45 (49) 52 (56) 59 räta (vänster sida av baksty-
cket). 

Gör raglanökningar enligt följande:
Nästa varv (ökningsvarv): Sticka räta maskor till 
varvets början, flytta markören till högerstickan, * 
1 rät, ö1v, sticka räta maskor till 1 maska före nästa 
markör, ö1h, 1 rät, flytta markören till högerstickan*, 
upprepa *-* varvet ut.
Nästa varv: Sticka räta maskor varvet ut. 

Upprepa dessa 2 varv totalt 3 (5) 6 (7) 7 ggr, sista 
varvet skall vara ett varv utan ökningar.

KROPP
*Sticka räta maskor till nästa markör, ta bort markören 
och sätt alla ärmmaskor fram till nästa markör på en 
maskhållare, lägg upp 6 (6) 7 (7) 8 nya maskor (dela på 
de båda trådarna och gör en vanlig korsuppläggning), 
sätt en markör som markerar sidan, lägg upp ytterligare 
6 (6) 7 (7) 8 maskor, ta bort markören*, upprepa *-* 
1 ggr. 
Det skall nu vara totalt 216 (240) 260 (280) 296 
maskor till kroppen. 
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Varvet börjar vid markören under vänster ärm.
Sticka slätstickning till arbetet mäter 24 (26) 28 (30) 
30 cm från ärmhålet.

Byt till rundsticka 3 mm och sticka 5 cm resår (1 rät, 
1 avig).

Avmaska med en sydd italiensk avmaskning.

ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Sätt tillbaka ärmens 52 (56) 60 (62) 64 maskor på 
sticka 3,5 mm.  
Plocka med bottenfärgen, från rätsidan upp 6 (6) 7 (7) 
8 maskor från mitten av ärmhålet fram till maskorna 
på stickan, sticka maskorna på stickan räta och plocka 
upp ytterligare 6 (6) 7 (7) 8 maskor fram till mitten av 
ärmhålet, sätt en markör på stickan = 64 (68) 74 (76) 
80 maskor. 

Sticka slätstickning till ärmen mäter 30 (30) 32 (32) 
32 cm från ärmhålet. 

Endast storlek M, L och XL
Nästa varv: Sticka räta maskor minska samtidigt (4) 2 
(4) maskor jämnt fördelat över varvet = (64) 72 (72) 
maskor.

Samtliga storlekar
Sticka 23 varv mönster enligt diagram B = 56 (56) 63 
(63) 70 maskor. 

Byt till sticka 3 mm.

Endast storlek L och XL
Nästa varv: Sticka resår (1 rät, 1 avig) och minska sam-
tidigt 1 maska = 62 (62) maskor.

Samtliga storlekar
Sticka 5 cm resår (1 rät, 1 avig).

Maska av med sydd italiensk avmaskning på samma sätt 
som på kroppen

HALSKANT
Plocka med bottenfärgen och sticka 3 mm upp 102 
(108) 114 (120) 120 maskor längs halsringningen, 
börja mitt bak.
Avmaska med en I-cord (I-snodd) enligt följande:
Lägg upp 4 maskor på högerstickan, efter de upplock-
ade maskorna. *flytta de 4 maskorna från höger till 
vänster sticka, strama garnet bakom arbetet och sticka 
3 räta maskor, sticka 2 maskor vridet rätt tillsammans*, 
upprepa *-* till det återstår 4 maskor. Maska av med 
räta maskor.

MONTERING
Sy ihop ändorna på I-cordkanten med maskstygn.
Fäst alla trådändor.
Skölj upp tröjan enligt tvättinstruktionen på 
banderollen. Låt torka plant på en handduk.
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Diagram A - Ok Diagram B - Ärm

Sticka 2 m rätt tillsammans


