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Jordgubbsland så långt ögat når, molnfri him-
mel och bara ben. Strawberry Fields är med 
sina enkla detaljer perfekt till dessa dagar 
med lättja och sommarkänsla. Du kan välja 
att endast sticka kjolen eller att kombinera 
den med t-shirten Here Comes the Sun för att 
få ett matchande set. 
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Material
400 (400) 450 (450) 500 (500) 550 g Merci från Fil-
colana i färg 614 (Strawberry Daiquiri)
Rundsticka 2,5 mm och 3 mm, 60-80 cm
Stickmarkör eller tråd i kontrastfärg samt eventuellt 
sytråd i kontrastfärg
4 cm bred midjeresår i en längd som passar ditt mid-
jemått.

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

Mått
Passar midjemått: 63-70 (71-78) 79-86 (87-94) 95-
106 (107-118) 119-130 cm
Kjolens midjemått: 85 (92) 99 (106) 118 (130) 141 
(rynkas till önskad vidd av resåren)
Hel längd: 80 (80) 84,5 (84,5) 89 (89) 89 cm

Stickfasthet
26 maskor och 34 varv i slätstickning på sticka 3 mm 
= 10 x 10 cm.
Stickstorleken är endast vägledande. Får du fler ma-
skor/10 cm byter du till en grövre sticka, får du färre 
maskor/10 cm byter du till en tunnare sticka.

Speciella förkortningar
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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 vänsterstickan, sticka den vridet rät.

Arbetsgång
Kjolen stickas runt, uppifrån och ner. Överst görs en 
kanal till resåren och nederst avslutas den med en 
spetsbård och en slätstickad kant som läggs dub-
bel och sys fast mot avigsidan. Kjolen får sin vidd av 
ökningar utmed hela längden.

Kjol
Lägg på rundsticka 3 mm upp 222 (240) 258 (276) 
306 (336) 366 maskor och sticka runt tills arbetet 
mäter 8 cm. 
Öka för kjolens vidd:
Sätt stickmarkörer på stickan och öka samtidigt:
*Sticka 36 (39) 42 (45) 50 (55) 60 räta, ö1h, sätt en 
markör, 1 avig, ö1v*, upprepa *-* varvet ut (totalt 6 
ggr) = 234 (252) 270 (288) 318 (348) 378 maskor.
Arbetet är nu indelat i 6 våder som kommer att bli 
bredare utmed kjolens längd.

Sticka 14 varv som maskorna visar (rät maska på rät 
och avig maska på avig).
Varv 15: *Sticka räta maskor till markören, ö1h, 1 
avig, ö1v*, upprepa *-* varvet ut = 246 (264) 282 
(300) 330 (360) 390 maskor.

Upprepa dessa 15 varv ytterligare 13 (13) 14 (14) 15 
(15) 15 ggr = 402 (420) 450 (468) 510 (540) 570 m. 
Arbetet mäter nu c:a 70 (70) 74,5 (74,5) 79 (79) 79 
cm, mätt från uppläggningskanten. 

Sticka 14 varv som maskorna visar (eller till önskad 
längd före den avslutande spetsbården).
Ta bort alla markörer förutom den som visar varvets 
början.
Sticka mönster:
Varv 1: *Lyft 1 maska som att den skulle stickas rät, 
2 räta, drag den lyfta maskan över de 2 sist stickade 
maskorna, 1 omslag*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 2: Sticka räta maskor.
Varv 3: Sticka 1 rät, *1 omslag, lyft 1 maska som att 
den skulle stickas rät, 2 räta, drag den lyfta mas-
kan över de 2 sist stickade maskorna*, upprepa *-* 
till det är 2 maskor kvar på stickan, avsluta med 1 
omslag, lyft 1 maska som att den skulle stickas rät, 
2 räta, drag den lyfta maskan över de 2 sist stickade 
maskorna.
OBS! I slutet av varvet dras maskan över den första 
maskan på nästa varv, lyft av markören medan du 
gör detta och sätt tillbaka den mellan maskorna.
Varv 4: Sticka räta maskor.
Upprepa varv 1 - 4 ytterligare 6 ggr (mönsterbården 
skall nu mäta c:a 8 cm).

Byt till sticka 2,5 mm och sticka den slätstickade vik-
kanten. Sticka med en kontrastfärgad sytråd tillsam-
mans med garnet hela första varvet runt, denna gör 
att det blir lättare att hitta rätt varv när nederkanten 
skall stickas upp.
Fortsätt att sticka slätstickning (utan sytråd) ytterli-
gare 9 varv.
Vräng arbetet och vik upp kanten mot avigsidan. Stic-
ka ihop maskorna på stickan med dem i varvet med 
den medstickade sytråden och avmaska samtidigt  
(Det går också bra att avmaska kanten på vanligt sätt 
och sy fast den mot insidan istället.): 
Sticka ihop den 1:a maskan på stickan rätt med den 
1:a maskan i varvet med sytråden, sticka sedan 
ihop nästa maska på stickan rätt med nästa maska i 
varvet med sytråden och dra den första maskan över 
den andra så att den maskas av och drag samtidigt 
ur sytråden ur maskan. Se till att det varken blir 
för stramt eller för löst. Fortsätt att sticka ihop och 
maska av på detta sätt hela varvet runt. Ta av garnet 
och fäst alla trådändor.

Montering
Resårkanal: Mät resåren så att den passar din midja, 
klipp den i önskad längd, lägg ändarna lite ovanpå va-
randra och sy ihop dem på symaskin. Vänd kjolen ut 
och in och trä resåren utanpå arbetet 4 cm ner från 
överkanten. Gör en kanal genom att vika ner kanten 
över resåren och sy fast den mot avigsidan precis i 
höjd med det första ökningsvarvet. Fäst alla trådän-
dor.


