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Tröjan sammanfattar min längtan efter att 
komma hem till ”mitt Köpenhamn”. Hem till 
de röda tegelfasaderna utmed Nørrebrogade 
mot Den Røde Plads. De feminina ärmarna 
och det vackra raglanoket gör att tröjan pas-
sar både till vardags och till fest.

3:e svenska utgåvan - april 2021 © Filcolana A/S
Svensk översättning: Maria Gustafsson

Material
Färg A: 400 (400) 450 (450) 500 (550) 600 g Peru-
vian Highland Wool från Filcolana i färg 256 (Tile)
Färg B: 300 (300) 350 (350) 400 (400) 450 g Peru-
vian Highland Wool från Filcolana i färg 254 (Coral)

Rundstickor 4 mm och 5 mm, 40 cm eller 100 eller 
120 cm
Strumpstickor 4 mm och 5 mm
Markörer eller kontrastfärgad tråd

Storlekar
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL

Mått
Passar till bröstvidd: 80-86 (86-92) 92-98 (98-104) 
104-114 (114-124) 124-134 cm
Övervidd: 96 (105) 113 (121) 130 (138) 146 cm
Ärmlängd: 47 (48) 49 (50) 51 (52) 53 cm
Hel längd: 52 (54) 56 (58) 60 (62) 64 cm

Stickfasthet
29 m och 20 v mönster på st 5 mm = 10 x 10 cm.
Storleken på stickor är endast vägledande. Har du fler 
maskor på 10 cm, bör du byta till tjockare stickor, har 
du färre maskor på 10 cm, bör du byta till tunnare 
stickor. 
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Förkortningar
2 m i samma m (ökning): När det ska stickas 2 
maskor i samma maska efter resåren, görs det på föl-
jande vis: sticka 1 rät, 1 vriden rät i samma maska.
ökn-v (ökning till vänster): Lyft upp länken mellan 2 
m stickan och sticka den vriden rät.

Stickförklaringar
Italiensk uppläggning: Håll tråden sträckt mellan 
tummen och pekfingret, med fingrarna pekande nedåt 
och fram. Den innnersta tråden på tummen och den 
yttersta tråden på pekfingret. Lägg stickan ovanpå 
tråden och för stickan nedåt och ut mot pekfingret 
och tillbaka, så det bildas en maska på stickan, *för 
stickan över och runt den innersta tråden (tummen), 
upp mellan de två trådarna och därefter upp över och 
runt om den yttersta tråden (pekfingret) och häref-
ter tillbaka under den innersta tråden, dra åt = en 
rät maska. Gå över den yttersta tråden och därefter 
också under den innersta tråden och tillbaka till mit-
ten, och dra åt = en avig maska*. Upprepa från * till 
* till det önskade maskantalet + 1. Vänd arbetet och 
sticka *1 rät, lyft 1 am med tråden framför* avsluta  
2 am tillsammans. Vänd arbetet igen och sticka *1 
rät, lyft 1 am med tråden framför* tills 1 m kvar, 
1 avig maska. Nu är den italienska uppläggningen 
färdig och det kan stickas vidare runt. Sök ev efter en 
video med italiensk uppläggning på Youtube.
Mönster: Mönstret stickas efter diagrammet. Vridnin-
garna stickas så att de maskor som ligger framför på 
arbetet stickas i den dominerande färgen (färg A). De 
bakomliggande i den andra färgen (färg B).
Vändvarv (German Short Rows): Sticka fram till det 
ställe, där det ska vändas. Vänd arbetet och lyft 1 m 
avigt med garnet framför maskan (mot dig själv). För 
garnet över höger sticka och ned bakom arbetet (eller 
bort från dig själv) och dra i garnet, så det bildas en 
”dubbelmaska”. Sticka vidare. På nästa v stickas den 
dubbla maskan som en maska (rät eller avig, som 
arbetet visar).
Färgdominans: När man stickar mönster med 2 färger 
samtidigt kommer en av färgerna stort sett alltid att 
framträda tydligare än den andra, denna färg kallas 
den dominerande färgen. Vilken färg som blir do-
minant beror på trådspänningen och hur man hål-
ler garnerna när man stickar. Häller du till exempel 
båda färgerna i vänster hand är det typisk den färg 
som ligger närmast stickningen som kommer att bli 
dominant. I denna beskrivning skall färg A vara den 
dominerande färgen och i flätningarna skall alltid färg 
A placeras framför färg B.

Arbetsgång
Modellen är en raglanmodell, stickad nerifrån och 
upp. Först stickas ärmarna och därefter bålen runt 
upp till ärmhålen. Därefter sätts delarna ihop och 
oket stickas runt med raglanintagningar och vändvarv 
för att forma halsen. Till sist stickas det en dubbel 
resårkant i halsen.
Det rekommenderas att använda italiensk up-
pläggning till resårkanten nertill på bål och ärmar.

Diagram
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Sätt 1 m i färg A på hjälpsticka 
framför arb, 1 rm med färg B, sticka 
m från hjälpstickan rät med färg A

Färg A

Färg B

Sätt 1 m i färg B på hjälpsticka 
bakom arb, 1 rm med färg A, sticka 
m från hjälpstickan rät med färg B

Gör ett ordentligt stickprov där du dels kontrollerar 
stickfastheten dels lär känna mönstret.

Ärmar
Lägg upp 30 (32) 32 (34) 36 (38) 40 m med italiensk 
uppläggning på strumpst 4 mm med färg A. Sätt ihop 
till en ring och placera en maskmarkör som markerar 
varvets början. Sticka 11 cm runt i resår (1 rm, 1 
am). 
Öka på nästa varv för att skapa en ballongeffekt på 
ärmen så här: *Sticka 2 m i samma m, ökn-v*, up-
prepa från * till * totalt 28 (28) 32 (32) 36 (36) 40 
gånger, sticka 2 m i samma m i varje m varvet ut = 
88 (92) 96 (100) 108 (112) 120 m på varvet. 
Byt till stickor 5 mm och sticka runt i mönster efter 
diagrammet. Börja med diagrammets 2:a varv.  De 
maskor, som ligger framför på arbetet stickas i den 
dominerande färgen (färg A), de bakomliggande i den 
andra färgen (färg B).
Sticka enl mönster tills ärmen mäter 47 (48) 49 (50) 
51 (52) 53 cm (inkl resårkant). Sluta med ett udda 
varv i diagrammet (notera gärna vilket, så det blir 
på samma varv på bålen), och maska av de 2 sista 
m och därefter de 2 första m på nästa varv, på så vis 
blir 4 m avmaskade efter varandra. 
Sätt maskorna på en maskhållare, ta av garnet och 
sticka en likadan ärm till.

Bål
Lägg upp 210 (228) 246 (264) 282 (300) 318 m med 
italiensk uppläggning på rundst 4 mm med färg A. 
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Sätt ihop till en ring och placera en maskmarkör som 
markerar varvets början. Sticka 7 cm runt i resår (1 
rm, 1 am). 
Öka på nästa varv så här: *Sticka 2 m i samma m, 2 
rm*, upprepa från * till * varvet runt. Det är nu 280 
(304) 328 (352) 376 (400) 424 m på stickan. 
Byt till rundst 5 mm och sticka runt i mönster efter 
diagrammet. Börja med 2:a varvet i diagrammet. De 
maskor, som ligger framför på arbetet stickas i den 
dominerande färgen (färg A), de bakomliggande i den 
andra färgen (färg B).
Sticka bålen uppöver tills arbetet mäter 28 (29) 30 
(31) 32 (33) 34 cm eller önskad längd.
Sluta på samma varv som på ärmarna, maska nu av 
för ärmhål så här: Sticka 138 (150) 162 (174) 186 
(198) 210 m efter diagram, maska av 4 m, sticka 
136 (148) 160 (172) 184 (196) 208 m efter diagram, 
maska av 4 m (de 2 sista är på nästa varv). Bålen är 
nu delad i ett framstycke och ett bakstycke.

Ok 
Samla bål och ärmar till oket så här: *Sticka bak-
styckets 2 första m rätt med färg A, sticka mönster 
över bakstycket till de 2 sista m, sticka 2 rm med färg 
A, placera en markör, sticka vänstra ärmens 2 första 
m rätt med färg A, sticka mönster över ärmen till de 
sista 2 m, sticka 2 rm med färg A, placera en mar-
kör*. Upprepa från * till * över framstycke och höger 
ärm. Det är nu 440 (472) 504 (536) 576 (608) 648 m 
totalt. Varvet börjar vid markören mellan höger ärm 
och bakstycket. 
Sticka ett varv runt i mönster. 

Nästa varv (intagningar): *Sticka 1 rm, 2 vr rm tills, 
1 rm med färg A, sticka mönster fram till 4 m före 
nästa maskmarkör, sticka 1 rm, 2 rm tills, 1 rm med 
färg A*, upprepa från * till * varvet runt.
Sticka intagningar på varje varv totalt 34 (36) 38 
(40) 42 (44) 46 gånger = 168 (184) 200 (216) 240 
(256) 280 m.

Nu ska halsringningen formas med hjälp av vändvarv.
Ta av garnet och placera maskmarkörer (halsmarkör 
1 och 2) på var sida om de mittersta 24 (26) 28 (30) 
32 (34) 36 m på framstycket. Flytt m runt på stickan, 
så varvet börjar vid maskmarkören efter de mittersta 
m på framstycket (halsmarkör 2).
1:a vändv (rätsidan): Sticka mönster och intagningar 
vid markörerna fram till halsmarkör 1. 
2:a vändv (avigsidan): Vänd med GSR-teknik på de 
båda två första m med var sin färg, sticka mönster 
och intagningar från avigsidan (2 am tills) vid markö-
rerna fram  till 4 m före halsmarkör 2. 
3:e vändv: Vänd med GSR-teknik på de båda två för-
sta m med var sin färg, strik mönster och intagningar 
fram till 4 m före sista vändning. 
4:e vändv: Vänd med GSR-teknik på de båda två 
första m med var sin färg, sticka mönster och intag-
ningar fram till 4 m före sista vändning.
5:e vändv: Vänd med GSR- på de båda två första m 
med var sin färg, sticka mönster och intagningar fram 

till 4 m före sista vändning. 
6:e vändv: Vänd med GSR-teknik på de båda två 
första m med var sin färg, sticka mönster och intag-
ningar fram till 4 m före sista vändning.

Det är nu gjort 40 (42) 44 (46) 48 (50) 52 intag-
ningar totalt och det är 120 (136) 152 (168) 192 
(208) 232 m på stickan. 

Minska på nästa varv med färg A så här: *2 rm tills, 
2 vr rm tills*, upprepa från * till * varvet runt = 60 
(68) 76 (84) 96 (104) 116 m. Således kommer de 
dominant färgade maskorna ligga överst varvet runt.

Byt till rundst 4 mm och sticka 10 cm resår (1 rm, 1 
am). Maska av. 

Montering
Vik resårkanten i halsen mot avigsidan, så den ligger 
dubbelt. Sy fast med elastiska stygn. Sy ihop under 
ärmarna med maskstygn och fäst alla trådar.


