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Denna mjuka och varma tröja med det karakteristiska nordiska runda oket är inspirerad av 
de stora kontrasterna i livet vid stranden. Storm och stiltje, sanddyner med strandråg så långt 
ögat kan se och så det eviga havet.

Nordstrand Design: Hanne Rimmen

STORLEKAR
S (M) L (XL) 2XL (3XL)
MÅTT
Passar till bystvidd: 80-86 (86-94) 94-102 (102-110) 
110-124 (124-134) cm
Övervidd: 92 (98) 106 (115) 128 (138) cm 
Ärmlängd: 45 (46) 46 (47) 47 (46) cm 
Hel längd: 54 (57) 60 (61) 63 (63) cm
STICKFASTHET
17 maskor och 23 varv i slätstickning på sticka 4,5 mm 
= 10 x 10 cm. 
Stickstorleken är endast vägledande. 
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: 
400 (450) 500 (550) 600 (650) g Peruvian 
i färg 956 (Charcoal melange) och
100 (125) 125 (150) 150 (175) g Tilia
i färg 331 (Steel)
Mönsterfärg: 
50 (100) 100 (100) 100 (100) g Peruvian 
i färg 101 (Natural White) och
25 (25) 25 (25) 25 (25) g Tilia 
i färg 101, (Natural White)
Vardera färgen stickas hela tiden med 1 tråd Peruvian 
och 1 tråd Tilia tillsammans.

Rundsticka 4 mm 40 och 80-100 cm samt 4,5 mm 
80-100 cm. 
Strumpstickor 4 mm och 4,5 mm

Stickmarkörer eller tråd av kontrastfärg 
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Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

ö1v
Vänsterlutande ökning. Lyft upp tråden mellan 
2 maskor, framifrån med vänsterstickan, sticka den 
vridet rät.

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

ödhpt
Lyft 1 maska rätt, sticka 1 rät maska, drag den lyfta 
maskan över.

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.

Enkel uppläggning
Gör en ögla av garnet så att den långa garnändan (som 
kommer från nystanet) läggs ovanpå det garn som sitter 
på stickan, stick 
högerstickan in i öglan framifrån (se bild) och dra åt 
så att det bildas en maska. Upprepa till önskat antal 
maskor.

DIAGRAM
Se sida 4.
 

Arbetsgång
Tröjan stickas uppifrån och ner med förkortade varv 
bak. 

Oket stickas efter diagram och delas sedan till kropp 
och ärmar. 

Ärmmaskorna får vila medans kroppen stickas till 
angiven eller önskad längd. 

Sedan stickas ärmarna och avslutas med resår.  
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Beskrivning
HALSKANT
Lägg med bottenfärgen på sticka 4 mm upp 84 (90) 
100 (100) 106 (106) maskor. Sammanfoga för att 
sticka runt och sätt en markör å stickan som visar 
varvets början (mitt bak). 

Sticka 18 (20) 20 (20) 20 (20) cm resår (1 rät, 1 avig), 
eller till önskad längd på resåren.

OK
Byt till sticka 4,5 mm 

Sticka förkortade varv för att göra tröjan höger bak 
enligt följande: 
Förkortat varv 1 (rätsidan): sticka 5 räta, vänd
(se speciella tekniker).

Förkortat varv 2: 1 vändmaska, sticka 9 aviga, vänd.

Förkortat varv 3: 1 vändmaska, sticka räta maskor 
till 8 maskor efter vändmaskan på föregående varv, 
vänd.

Förkortat varv 4: 1 vändmaska, sticka aviga maskor 
till 8 maskor efter vändmaskan på föregående varv, 

vänd.
Upprepa varv 3 och 4 ytterligare 3 (3) 4 (4) 5 (5) ggr. 

Sista förkortade varvet: 1 vändmaska, sticka räta 
maskor till markören.

Nästa varv: sticka slätstickning och öka 0 (0) 2 (8) 14 
(20) maskor (ö1v) jämnt fördelat över varvet = 84 (90 
(102) 108 (120) 126 maskor.

Sticka mönster med ökningar enligt diagrammet. 
När diagrammet är färdigstickat tas garnet för mönster-
färgen av = 224 (240) 272 (288) 320 (336) maskor.

Sticka 0 (2) 4 (6) 8 (8) 8 varv slätstickning med 
bottenfärgen. 

Dela för kropp och ärmar enligt följande: 
Nästa varv: sticka 34 (36) 40 (43) 48 (52) räta (halva 
bakstycket), sätt de följande 44 (48) 56 (58) 64 (64) 
maskorna på en maskhållare (ärm), lägg upp 10 (10) 
10 (12) 12 (14) nya maskor med enkel uppläggning 
och sätt en markör (sidomarkör) i mitten av dessa 
maskor, sticka 68 (72) 80 (86) 96 (104) räta 
(framstycke), sätt de följande 44 (48) 56 (58) 64 (64) 
maskorna på en maskhållare (ärm), lägg upp 10 (10) 
10 (12) 12 (14) nya maskor med enkel uppläggning 
och sätt en markör (sidomarkör) i mitten av dessa 
maskor, sticka 34 (36) 40 (43) 48 (52) räta (halva 
bakstycket).

Det skall nu vara totalt 156 (164) 180 (196) 216 
(236) maskor.

KROPP
Ta bort markören mitt bak och sticka slätstickning 
runt, varvet börjar fortsättningsvis i sidan under vänster 
ärm.

Den uppstickade modellen har minskningar för 
midja (vill du inte forma kroppen hoppar du över nästa 
avsnitt):

Sticka 5 (5) 6 (6) 6 (7) 7 cm. 
Nästa varv (minskningsvarv): *sticka 1 rät, 2 räta 
maskor tillsammans, sticka till det återstår 3 maskor 
innan nästa markör, ödhpt, 1 rät *, upprepa *-* 
ytterligare 1 ggr = 4 maskor minskade.

*Sticka 4 (4) 4 (5) 5 (5) cm, upprepa minsknings-
varvet*, upprepa *-* ytterligare 1 ggr.
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Det skall nu vara 144 (152) 168 (184) 204 (224) 
maskor kvar.

Sticka 3 (3) 4 (4) 4 (4) cm.

Nästa varv (ökningsvarv): * sticka 1 rät, ö1h, sticka 
till 1 maska före nästa markör, ö1v, 1 rät*, upprepa 
*-* ytterligare 1 ggr = 4 maskor ökade.

*Sticka 4 (4) 4 (5) 5 (5) cm, upprepa ökningsvarvet*,
upprepa *-* ytterligare 1 ggr.
Det skall åter vara totalt 156 (164) 180 (196) 216 
(236) maskor.

Sticka rakt till arbetet mäter 26 (28) 30 (30) 32 (32) 
cm från ärmhålet eller till önskad länd före resåren.

Byt till rundsticka 4 mm.

Sticka 6 cm resår (1 rät, 1 avig). 
Maska av i resår.

ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Sätt ärmens 44 (48) 56 (58) 64 (64) maskor på 
strumpstickor 4,5 mm (eller använd en lång rundsticka 
om du stickar mha magic loop), plocka upp 10 (10) 
10 (12) 12 (14)nya maskor i de maskor som lades upp 
under ärmen, sätt en markör i mitten av dessa maskor. 
Det skall nu vara totalt 54 (58) 66 (70) 76 (78) 
maskor.

Sticka 20 (20) 16 (16) 14 (14) varv slätstickning. 

Nästa varv (minskningsvarv): sticka 1 rät, 2 räta 
maskor tillsammans, sticka till det återstår 3 maskor, 
ödhpt, 1 rät.

Sticka 9 (9) 8 (6) 5 (5) varv slätstickning.

Upprepa dessa 10 (10) 9 (7) 6 (6) varv totalt 5 (5) 8 
(10) 12 (12) ggr =  44 (48) 50 (50) 52 (54) maskor.

Fortsätt sticka till ärmen mäter 39 (40) 40 (41) 41 
(40) cm.
OBS: Vill du förändrar ärmlängden bör detta göras 
innan resårmudden stickas.

RESÅRMUDD
Byt till sticka 4 mm.

Sticka 6 cm resår (1 rät, 1 avig). 

Maska av i resår.

MONTERING 
Fäst alla trådändor.
Skölj upp tröjan enligt tvättinstruktionen på 
banderollen. Låt torka plant på en handduk.

DIAGRAM
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