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Den danske skojaren Tribini var känd för sina magiska trick och legendariska välkomsttal 
till folket när han stod vid ingången till cirkustältet och välkomnade. Det kunde låta ungefär 
såhär översatt till svenska: “Högt ärade herrskaper, grevskaper, klädskapare, vetenskapare, 
äktenskapare och djävulskapare - alla är välkomna. Tjocka och tunna. Breda och platta. 
Tullmän, dårar och tomtar. Sprattelgubbar och sopgubbar. Bönder och vandringsmän. 
Full tillfredsställelse eller pengarna är bortkastade.” 

TribiniDesign: Hanne Rimmen
Svensk översättning: Maria Gustafsson

STORLEKAR
S (M) L (XL) 2XL

MÅTT
Passar till bystvidd: 78- 82 (82-88) 88-96 (96-104) 
104-112 cm
Övervidd: 86 (92) 100 (108) 116 cm
Hel längd: ca. 53 (55) 57 (59) 59 cm
Sidlängd (mätt under ärmen): 32 (33) 34 (35) 35 cm

STICKFASTHET
24 maskor och 33 varv 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.
 

MATERIAL
Garn från Filcolana
Färg A (bottenfärg): 
50 (100) 100 (100) 100 g Saga färg 303 (See Glass) 
och 
50 (75) 75 (75) 100 g Alva färg 281 (Rime Frost) 
Färg B:
50 (50) 50 (50) 50 g Saga färg 120 (Camine) och
25 (50) 50 (50) 50 g Alva färg 225 (Christmas Red)    
Färg C:
25 g (samtliga storl.) Paia färg 703 (Gold Shimmer)
Färg A och B stickas med en tråd av vardera 
kvaliteten tillsammans. 
Färg C (Paia) stickas med dubbelt garn.

Rundsticka 3 mm, 40 och 80 cm 
Rundsticka 3,5 mm, 80 cm
Stickmarkörer eller restgarn i kontrastfärg
Skräpgarn till den italienska uppläggningen
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Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

ökn (ökning) 
Lyft upp tråden mellan 2 maskor, framifrån med vän-
sterstickan, sticka den vridet rät.

ödhpt 
(överdragshoptagning, vänsterlutande hoptagning)
Lyft 1 maska rätt, sticka 1 rät maska, drag den lyfta 
maskan över.
 
minskning
Sticka 2 maskor rätt tillsammans.

 

Arbetsgång
Tribini stickas i ett stycke, nerifrån och upp. 

Kroppen formas med minskningar i sidorna och får en 
fin passform. 

När plagget nått önskad längd delas arbetet i fram- och 
bakstycke som stickas färdiga var för sig. 

Till sist plockas maskor upp kring halsringning och 
ärmhål som kantas med vriden resår. 

För att plagget skall få vackra och mjuka avslutningar 
på resårena börjar man med en italiensk uppläggning 
och avslutar med italiensk sydd avmaskning.

 



3 av 5#FilcolanaTribini

Beskrivning
Randmönster
8 varv med färg A
2 varv med färg C
4 varv med färg B
2 varv med färg C

Dessa 16 mönstervarv upprepas hela arbetet.

KROPP
Italiensk uppläggning: 
Lägg med skräpgarnet på sticka 3 mm upp 107 (117) 
125 (135) 145 maskor. 
Sticka 2 räta varv, fram och tillbaka. Ta av skräpgarnet.
Börja sticka med Färg A (1 tråd av vardera kvaliteten) 
sticka 1 avigt varv. Vänd inte utan sammanfoga för att 
sticka runt. Sticka 2 aviga varv.

Nästa varv: *1 avig, stick in högerstickan under den 
nedersta tvärlänken stickad med Färg A, 3 varv ner i
arbetet (= 1:a varvet stickat med Färg A) och sticka 
1 rät maska i den*, upprepa *-* till 1 maska återstår, 
plocka upp den sista tvärlänken och sticka den rät 
tillsammans med sista maskan = 212 (232) 248 (268) 
288 maskor.

Den italienska uppläggningen är nu klar.

Nästa varv: Sticka 1 avig, sätt en markör på stickan 
som visar varvets början och fortsätt sticka vriden resår 
(1 vriden rät, 1 avig).
Sticka vriden resår, till resåren mäter 6 cm.

Klipp försiktigt bort skräpgarnet.

Nästa varv: Sticka 106 (116) 124 (134) 144 maskor 
vriden resår, sätt en markör på stickan som visar sidan, 
sticka  vriden resår varvet ut.

Byt till sticka 3,5 mm, börja sticka randmönster enligt 
ovan och minska SAMTIDIGT i sidorna för att forma 
kroppen enligt följande:
Sticka 2 (3) 3 (4) 4 cm slätstickning.

*
Nästa varv (minskningsvarv): 1 rät, 2 räta tillsam-
mans, sticka räta maskor till 3 maskor före markören, 
1 ödhpt, 2 räta, 2 räta tillsammans, sticka räta maskor 
till 3 maskor före markören, 1 ödhpt, 1 rät.
Sticka 4 (4) 5 (5) 5 cm slätstickning utan 
minskningar.
*

Upprepa *-* ytterligare 2 ggr = 200 (220) 236 (256) 
276 maskor.

*
Nästa varv (ökningsvarv): 1 rät, 1 ökn, sticka räta 
maskor till 1 maska före markören,  1 ökn, 2 räta, 
1 ökn, sticka räta maskor till 1 maska före markören,
1 ökn, 1 rät.

Sticka 4 (4) 5 (5) 5 cm slätstickning.
*

Upprepa *-* 1 ggr, upprepa ökningsvarvet ytterligare 
1 ggr = 212 (232) 248 (268) 288 maskor.

Fortsätt att sticka utan ökningar till arbetet mäter 32 
(33) 34 (35) 35 cm.

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

Nästa varv: Avmaska varvets 6 (7) 8 (8) 9 första 
maskor, sticka räta maskor till 6 (7) 8 (8) 9 maskor före 
markören, avmaska de följande 12 (14) 16 (16) 18 
maskorna, sticka räta maskor till 6 (7) 8 (8) 9 maskor 
återstår, avmaska dessa maskor och ta av garnet.
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Låt de senas stickade maskorna vila på en maskhållare 
och sticka vidare på framstyckets 94 (102) 108 (118) 
126 maskor.

FRAMSTYCKE
Börja sticka från rätsidan och avmaska 3 maskor i bör-
jan av de 2 följande varven, där efter 2 maskor i början 
av de 2 följande varven = 84 (92) 98 (108) 
116 maskor.

Nästa varv (rätsidan): Sticka 2 räta, 1 ödhpt, sticka 
räta maskor till det återstår 4 maskor, 2 räta tillsam-
mans, 2 räta.

Nästa varv: Sticka aviga maskor varvet ut.

Upprepa de 2 senaste varven 4 (5) 6 (6) 7 ggr.
Det skall nu vara totalt 76 (82) 86 (96) 102 maskor.

Fortsätt sticka slätstickning till arbetet mäter 11 (12) 
13 (14) 14 cm från ärmhålets botten, sista varvet stick-
as från avigsidan.

Halsringning
Nästa varv (rätsidan): Sticka 31 (33) 35 (39) 41 räta, 
avmaska de följande 14 (16) 16 (18) 20 maskorna, 
sticka räta maskor varvet ut.

Fortsättningsvis stickas var sida färdig för sig.

Höger sida
Nästa varv (avigsidan): Sticka aviga maskor varvet ut.
Avmaska mot halsringningen på varven från rätsidan 
4 (4) 4 (6) 6 maskor 1 ggr, 3 (3) 3 (3) 3 maskor 1 ggr, 
2 (2) 2 (2) 2 maskor 1 ggr och 1 (1) 1 (1) 1 maskor 
2 ggr.

Fortsätt sticka till ärmhålet mäter 21 (22) 23 (24) 
24 cm från ärmhålets botten, sista varvet stickas från 
avigsidan.

Ta av garnet och låt de resreande 20 (22) 24 (26) 28 
maskorna vila på en maskhållare. 

Vänster sida
Börja sticka från avigsidan, sticka som höger sida med 
den skillnad att avmaskningarna mot halsen görs från 
avigsidan.

BAKSTYCKE
Sätt tillbaka bakstyckets maskor på en sticka och börja 

sticka från rätsidan. Avmaska för ärmhål på samma sätt 
som på framstycket.

Fortsätt att sticka slätstickning till bakstycket är 6 varv 
kortare än framstycket, sista varvet stickas från 
avigsidan.

Nästa varv (rätsidan): Sticka 28 (30) 32 (35) 37 räta,  
maska av de följande 20 (22) 22 (26) 28 maskorna, 
sticka räta maskor varvet ut.

Fortsättningsvis stickas var sida färdig för sig.

Vänster sida
Nästa varv (avigsidan): Sticka aviga maskor varvet ut.
Avmaska mot halsringningen på varven från rätsidan 
4 maskor 1 ggr, och 4 (4) 4 (5) 5 maskor 1 ggr = 20 
(22) 24 (26) 28 maskor. 

Sticka ihop axelmaskorna med framstyckets axel-
maskor enligt följande:
Sätt vänster framstyckes axelmaskor på en extrasticka. 
Håll de båda stickorna med axelmaskor, rätsida mot 
rätsida,  i vänster hand, sticka ihop dem enligt 
följande:* stick in stickan i 1:a maskan på den närmaste 
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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. 
Ta av garnet.
 
Höger sida
Börja sticka från avigsidan, sticka som vänster sida med 
den skillnad att avmaskningarna mot halsen görs från 
avigsidan.

Sticka ihop axelmaskorna med framstycket på samma 
sätt som på vänstersidan.

HALSKANT
Börja mitt bak och plocka från rätsidan med sticka 
3 mm och färg C upp 126 (128) 128 (134) 134 
maskor längs halsringningen.
Sammanfoga för att sticka runt och sticka 1 avigt varv.

Ta av garnet och byt till färg B. 

Sticka 3 cm vriden resår (1 vriden rät, 1 avig). 

Avmaska med sydd italiensk avmaskning enligt 
följande:
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 
stickas 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 
stickas 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 
vänster, i den först avmaskade maskan, drag igenom 
garnet.
8. Som punkt 6. Samtliga maskor är avmaskade. 

Fäst trådändan ordentligt.
Samtliga maskor är avmaskade. Fäst trådändan orden-
tligt.

ÄRMKANTER (BÅDA STICKAS LIKA)
Börja mitt i ärmhålets botten och plocka från rätsidan 
med sticka 3 mm och färg B upp 141 (149) 157 (165) 
165 maskor längs ärmhålskanten, sätt  SAMTIDIGT 
en markör på stickan efter de 3 första maskorna och 
innan de 3 sista maskorna på varvet. 
De markerade mittersta 6 maskorna i ärmhålets botten 
stickas räta alla varv.

Varv 1: Sticka 3 räta, *1 avig, 1 vriden rät*, upprepa 
*-* till 1 maska före markören, 1 avig, 2 räta.

Varv 2: Sticka 3 räta, sticka 2 vridet räta tillsammans, 
sticka vriden resår som maskorna visar till 2 maskor 
före markören, 1 ödhpt, 2 räta.

Upprepa varv 1 och 2 till resåren mäter 3 cm, minsk-
ningarna görs så att de passar i resåren.

Avmaska med italiensk sydd avmaskning som på hals-
kanten.

MONTERING
Fäst alla trådändor. 
Tvätta slipovern enligt tvättinstruktionen på 
banderollen, låt torka plant på en handduk.


