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I Köpenhamns centrum ligger det vackra slot-
tet Rosenborg, slottet byggdes som lusthus till 
Christian IV i den då nyanlagda parken Kon-
gens have.
Tröjan är en hyllning till det vackra slottet 
och den underbara renässansträdgården mitt 
i Köpenhamn. Det mönster de repeterade 
mönsterbårdernas skapar leder tankarna till 
trädgårdens fantastiska rosenrabatter i vack-
ert orange, röda och lila toner.
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Material
Bottenfärg: 
100 (100) 100 (100) 150 (150) g Saga från Filcolana 
i färg 950 (Very Light Grey mélange)
och 75 (75) 75 (75) 100 (100) g Tilia från Filcolana i 
färg 336 (Latte)
Mönsterfärg 1: 
50 (50) 50 (50) 50 (100) g Saga från Filcolana i färg 
111 (Pumpkin)
och 25 (25) 25 (50) 50 (75) g Tilia från Filcolana i 
färg 352 (Squirrel)
Mönsterfärg 2: 
50 (50) 50 (50) 50 (50) g Saga från Filcolana i färg 
120 (Carmine)
och 25 (25) 25 (25) 50 (50) g Tilia från Filcolana i 
färg 323 (Cranberry)
Mönsterfärg 3: 
50 (50) 50 (50) 50 (50) g Saga från Filcolana i färg 
247 (Heather Blossom)
och 25 (25) 25 (25) 50 (50) g Tilia från Filcolana i 
färg 286 (Purpur)
Mönsterfärg 4: 
50 (50) 50 (50) 50 (50) g Saga från Filcolana i färg 
259 (Lavender)
och 25 (25) 25 (25) 50 (50) g Tilia från Filcolana i 
färg 353 (Fresia)
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Rundsticka 3,5 mm, 40 cm till halskanten
Rundsticka 3,5 mm och 4 mm, 80 eller 100 cm 
Strumpstickor 3,5 mm och 4 mm (eller rundsticka 
100 cm om du stickar mha magic loop) 
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 (111-120) cm
Övervidd: 84 (89) 94 (104) 113 (120) cm
Ärmlängd: 44 (45) 46 (47) 47 (48) cm 
Längd till ärmhål: 36 (37) 38 (39) 38 (37) cm
Hel längd: 56 (58) 62 (63) 64 (65) cm

Stickfasthet
20 maskor x 26 varv slätstickning på sticka 4 mm = 
10 x 10 cm

OBS: Stickar du fastare eller lösare när du stickar 
flerfärgsstickning än när du stickar med en färg, kan 
du med fördel byta stickstorlek i de flerfärgsstickade 
partierna.

Speciella förkortningar
ö1h: Högerlutande ökning, lyft upp tråden mellan 2 
maskor,  bakifrån och fram, på vänster sticka, sticka 
den rät.
ö1v: Vänsterlutande ökning, lyft upp tråden mellan 2 
maskor på stickan, sticka den vridet rät.
1 ödhpt (överdragshoptagning) vänsterlutande hop-
tagning: lyft 1 maska rätt, sticka 1 rät maska, drag 
den lyfta maskan över.
rbm: Sticka maskan rät i bakre maskbågen (vridet 
rät).

Speciella tekniker 
Vriden resår: *1 rbm, 1 avig*, upprepa *-*.

Arbetsgång
Tröjan stickas nerifrån och upp. Först stickas kropp 
och ärmar upp till ärmhålet, därefter sammanfogas 
delarna till ett ok som stickas runt med raglanminsk-
ningar. Den resårstickade halskanten är dubbelvikt.

Läs detta innan du börjar sticka
Hela tröjan stickas med dubbelt garn, 1 tråd Saga och 
1 tråd Tilia.
Mönsterdiagrammet upprepas och stickats med alla 4 
mönsterfärgerna.
Vill du förlänga kropp eller ärmar på din tröja, gör du 
det bäst genom att lägga till önskat antal centimeter 
i den första mönsterfärgen precis efter resåren. Kom 
ihåg att samtidigt sticka mönster enligt diagrammet.
Följ diagrammet tills du byter till bottenfärgen oavsett 
vilket varv i diagrammet du är på.

Kropp
Lägg på rundsticka 3,5 mm med mönsterfärg 1 upp 
184 (196) 208 (228) 248 (264) maskor. Sammanfoga 
för att sticka runt, sätt en markör som visar varvets 
början och sticka 1 rätt varv.
Sticka 10 (10) 10 (14) 14 (14) varv vriden resår (1 
rbm, 1 avig).
Byt till rundsticka 4 mm, sticka 1 rätt varv.
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Sticka mönster enligt diagrammet. Börja med varv 1 
- 3 och upprepa sedan varv 4 - 32, mönsterfärgerna 
byts enligt följande:
Mönsterfärg 1: Sticka 12 (13) 14 (16) 16 (16) varv 
mönsterstickning.
Mönsterfärg 2: Sticka 19 (20) 20 (21) 21 (22) varv 
mönsterstickning.
Mönsterfärg 3: Sticka 19 (20) 20 (21) 21 (22) varv 
mönsterstickning.
Mönsterfärg 4: Sticka 19 (20) 20 (21) 21 (22) varv 
mönsterstickning.
När dessa varv är stickade, fortsätt med slätstickning 
i bottenfärgen tills arbetet mäter c:a 36 (37) 38 (39) 
38 (37) cm.
Avmaska för ärmhål: maska av 6 (6) 6 (7) 7 (7) ma-
skor, sticka 80 (86) 92 (100) 110 (118) räta, maska 
av 12 (12) 12 (14) 14 (14) maskor, sticka 80 (86) 92 
(100) 110 (118) räta , maska av de sista 6 (6) 6 (7) 
7 (7) maskorna.
Låt arbetet vila och sticka ärmar.

Ärmar (båda stickas lika)
Lägg på sticka 3,5 mm med mönsterfärg 1 upp 48 
(56) 56 (64) 64 (72) maskor. Sammanfoga för att 
sticka runt, sätt en markör som visar varvets början 
och sticka 1 rätt varv.
Sticka 30 (32) 32 (32) 32 (32) varv vriden resår (1 
rbm, 1 avig).
Byt till rundsticka 4 mm, sticka 1 rätt varv.
Sticka mönster enligt diagrammet, sticka 1 rät i mön-
sterfärgen, sticka mönster enligt diagrammet tills det 
återstår 1 maska på varvet, sticka 1 rät i mönsterfär-
gen. 
Börja med varv 1 - 3 och upprepa sedan varv 4 - 32, 
mönsterfärgerna byts på samma sätt som på krop-
pen.
Samtidigt ökas på 2:a varvet efter resåren: sticka 
1 rät i mönsterfärgen, ö1h i mönsterfärgen, sticka 
mönster enligt diagrammet tills det återstår 1 maska 
på varvet, ö1v i mönsterfärgen, sticka 1 rät i mön-
sterfärgen.
Öka på detta sätt med 6 (7) 6 (6) 6 (7) varvs mel-
lanrum totalt 9 (7) 9 (9) 10 (9) ggr = 66 (70) 74 (82) 
84 (90) maskor.  
Fortsätt i bottenfärgen tills ärmen mäter c:a 44 (45) 
46 (47) 47 (48) cm.
Avmaska för ärmhål: maska av 6 (6) 6 (7) 7 (7) ma-
skor, sticka 54 (58) 62 (68) 70 (76) räta , maska av 
de sista 6 (6) 6 (7) 7 (7) maskorna. 

Ok
Sätt alla maskor på samma rundsticka genom att 
sätta ärmens maskor är det avmaskades för ärmhål 
i båda sidor av kroppen, det skall nu vara totalt  268 
(288) 308 (336) 360 (388) maskor.
Markera den första och sista maskan på både fram- 
och bakstycke med en stickmarkör, dessa 4 marke-
rade maskor stickas aviga, raglanminskningarna görs 
på var sida om dessa maskor. Varvet börjar förde den 
markerade maskan mellan bakstycket och vänster 
ärm.

Sticka 2 varv slätstickning och börja sedan minska:  
Gör raglanminskningar vartannat varv: *1 avig (den 
markerade maskan), sticka 2 räta tillsammans, sticka 
till 2 maskor före nästa markerade maska, 1 ödhpt* 
upprepa *-* ytterligare 3 ggr.
Gör totalt 23 (24) 26 (28) 30 (32) varv med rag-
lanminskningar, sista varvet skall vara ett varv med 
minskningar.
Det skall nu vara 84 (96) 100 (112) 120 (132) ma-
skor.

Avmaska för halsringningen: markera de mittersta 22 
(24) 26 (30) 32 (32) maskorna på framstycket. 
Bryt garnet. Lyft över maskorna från axeln och fram-
stycket fram till de markerade maskorna till höger 
sticka. Maska av de markerade maskorna och sticka 
räta maskor varvet ut. Vänd på arbetet.

Sticka slätstickning fram och tillbaka med raglan-
minskningar på alla varv som stickas från rätsidan 
(så länge det går) samtidigt som det, för att forma 
halsringningen, avmaskas i början på varje varv en-
ligt följande:
Storlek XS: Maska i början av varvet i var sida av 3 
maskor 1 ggr, därefter 2 maskor 1 ggr i var sida.
Storlek S: Maska i början av varvet i var sida av 3 
maskor 2 ggr i var sida.
Storlek M: Maska i början av varvet i var sida av 3 
maskor 2 ggr, därefter 2 maskor 1 ggr i var sida.
Storlek L: Maska i början av varvet i var sida av 4 
maskor 1 ggr, därefter 3 maskor 1 ggr i var sida och 
2 maskor 1 ggr i var sida.
Storlek XL: Maska i början av varvet i var sida av 4 
maskor 2 ggr, därefter 3 maskor 1 ggr i var sida och 
2 maskor 1 ggr i var sida.
Storlek XXL: Maska i början av varvet i var sida av 6 
maskor 2 ggr, därefter 4 maskor 1 ggr i var sida och 
2 maskor 1 ggr i var sida.
 
Samtliga storlekar
Sticka, som sista varv, avigt tillbaka och avmaska 
sedan resterande maskor från rätsidan.

Dubbel halskant
Börja mitt bak och plocka med bottenfärgen på sticka 
3,5 mm upp 68 (76) 76 (88) 88 (92) maskor runt 
halsen i den avmaskade kanten. För att få en fast 
och fin kant föreslår jag att du plockar upp i den allra 
yttersta maskan. Sticka 1 aviga varv och därefter 10 
varv vriden resår (1 rbm, 1 avig). Sticka därefter yt-
terligare 10 varv vriden resår sticka avig på rbm och 
rbm på avig. 
Maska av löst.
Vik halskanten dubbel och kasta fast mot avigsidan.

Montering
Sy ihop hålet under ärmen. Fäst alla trådändor. Skölj 
upp arbetet och centrifugera lätt. Låt tröjan torka 
plant.


