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Denna tröja är designad med inspiration från barntröjan Rosenborg som lanserades i vår 
kollektion AW20. Modellen är kort med vida ärmar samt polokrage och klär de flesta 
kvinnokroppar. Den kan användas både till jeans och kjol. När den stickas i Merci och Tilia 
tillsammans blir den en lätt och behaglig tröja som kan användas både till vardag och fest. 

KronborgDesign: Maria Bach Jensen

STORLEKAR 
S (M) L (XL)

MÅTT
Passar till bystvidd: 80-86 (87-96) 97-106 
(107-116) cm
Övervidd: 86 (96) 107 (116) cm
Ärmlängd: 48 (48) 50 (50) cm
Hel längd: 53 (54) 55 (56) cm
STICKFASTHET
19 maskor och 28 varv i mosstickning på 
sticka 4 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.

MATERIAL
Garn från Filcolana
250 (300) 300 (350) g Merci i färg 602 (Fern)
125 (150) 150 (175) Tilia i färg 327 (Sage)
Hela plagget stickas med en tråd i vardera kvaliteten 
tillsammans.

Rundsticka 3,5 och 4 mm, 80 cm,
Strumpstickor 3,5 och 4 mm (kan uteslutas om du 
stickar mha magic loop på lång rundsticka)

14 stickmarkörer eller tråd i kontrastfärg

Skräpgarn till uppläggningen.

1:a utgåvan - august 2021 © filcolana
Svensk översättning: Maria Gustafsson
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Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

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 
“dubbelmaska” på stickan, denna räknas som en mas-
ka. 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.
 

DIAGRAM
Se sida 6.

Arbetsgång
Kroppen stickas runt, nerifrån och upp, upp till 
ärmhålen. 

Vid ärmhålen delas arbetet så att bak- och framstycke 
stickas var för sig. Maskor plockas upp utmed ärmhålen 
till ärmarna som stickas uppifrån och ner. 

Sist plockas maskor upp utmed halsringningen till 
halskanten.           
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Beskrivning
MOSSTICKNING
Varv 1: *1 rät, 1 avig*, upprepa *-*. 
Alla följande varv: Sticka rät maska på avig maska och 
avig maska på rät maska.

KROPP
Lägg med skräpgarnet på sticka 3,5 mm upp 91 (101) 
113 (123) maskor. 
Sticka 2 räta varv och ta av garnet.

Byt till Merci och Tilia, sticka 1 avigt varv. Vänd inte, 
sammanfoga för att sticka runt och sticka 2 aviga varv. 

Nästa varv: *1 avig, stick in högerstickan under den 
nedersta tvärlänken stickad med Merci och Tilia, 
3 varv ner i arbetet (= 1:a varvet stickat med dessa 
garner), och sticka 1 rät maska*, upprepa *-* till 
1 maska återstår, plocka upp den sista tvärlänken och 
sticka den rät tillsammans med sista maskan = 180 
(200) 224 (244) maskor.

Nästa varv: Sticka 1 avig, sätt en markör på stickan som 
visar varvets början/sidmarkör och fortsätt sticka resår 
(1 rät, 1 avig) runt till resåren mäter 5 cm. 
Klipp försiktigt bort skräpgarnet.

Byt till rundsticka 4 mm, sticka 1 rätt varv och sätt 
en sidomarkör på stickan efter 90 (100) 112 (122) 
maskor.

Sticka mönster runt enligt följande:
Sticka 6 (9) 13 (16) maskor mosstickning, sätt en 
markör på stickan, sticka 18 maskor sidopanel A, sätt 
en markör på stickan, sticka 6 (8) 9 (11) maskor 
mosstickning, sätt en markör på stickan, sticka 30 (30) 
32 (32) maskor mittpanel, sätt en markör på 
stickan, sticka 6 (8) 9 (11) maskor mosstickning, sätt 
en markör på stickan, sticka 18 maskor sidopanel 
B, sätt en markör på stickan, sticka 12 (18) 26 (32) 
maskor mosstickning, sätt en markör på stickan, sticka 
18 maskor sidopanel A, sätt en markör på stickan, 
sticka 6 (8) 9 (11) maskor mosstickning, sätt en 
markör på stickan, sticka 30 (30) 32 (32) maskor 
mittpanel, sätt en markör på stickan, sticka 6 (8) 9 (11) 
maskor mosstickning, sätt en markör på stickan, sticka 
18 maskor sidopanel B, sätt en markör på stickan, 
sticka 6 (9) 13 (16) maskor mosstickning.

När arbetet mäter 35 cm avmaskas för ärmhål:

Maska av 2 maskor, sticka mönster och mosstickning 
till 2 maskor före sidomarkören, maska av 4 maskor, 
sticka mönster och mosstickning till 2 maskor före 
sidomarkören, maska av 2 maskor. 
Ta av garnet.

Låt bakstyckets maskor vila på en maskhållare och 
sticka färdigt framstycket.

FRAMSTYCKE
Börja sticka från rätsidan. Avmaska 1 maska i början av 
de följande 6 varven (= 3 maskor i var sida) samtidigt 
som du fortsätter att sticka mönster och mosstickning 
som tidigare. 
När de sista maskorna är avmaskade stickas första och 
sista maskan hela tiden rät (kantm) = 80 (90) 102 
(112) maskor.
*
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Sticka till ärmhålet mäter 12 (13) 13 (14) cm. 
Sista varvet stickas från avigsidan.

Nästa varv (rätsidan): Sticka 29 (34) 39 (44) maskor, 
avmaska 22 (22) 24 (24) maskor, sticka mönster 
varvet ut.

Sticka var axel för sig enligt följande: 
Höger axel
Nästa varv (avigsidan): Sticka som maskorna visar 
varvet ut.

Avmaska på varven från rätsidan enligt följande: 
3 maskor 1 ggr, 2 maskor 2 ggr och 1 maska 2 ggr 
= 20 (25) 30 (35) maskor, SAMTIDIGT, när ärmhålet 
mäter 18 (19) 20 (21) cm avmaskas i början av varven 
från avigsidan 6 maskor till samtliga maskor är 
avmaskade.

Vänster axel
Börja sticka från avigsidan och avmaska de 3 första 
maskorna, sticka sedan mönster varvet ut.

Nästa varv (rätsidan): sticka mönster varvet ut.

Avmaska på varven från avigsidan enligt följande: 
2 maskor 2 ggr och 1 maska 2 ggr = 20 (25) 30 (35) 
maskor, SAMTIDIGT, när ärmhålet mäter 18 (19) 20 
(21) cm avmaskas i början av varven från rätsidan 
6 maskor till samtliga maskor är avmaskade.

BAKSTYCKE
Sticka som på framstycket fram till *.

Sticka till ärmhålet mäter 17,5 (18,5) 19,5 (20,5) cm. 
Sista varvet stickas från avigsidan.

Nästa varv (rätsidan): Sticka 20 (25) 30 (35) maskor, 
maska av 40 (40) 44 (44) maskor, sticka mönster 
varvet ut.

Sticka var axel för sig enligt följande:
Vänster axel
Nästa varv (avigsidan): maska av 6 maskor, sticka 
mönster varvet ut.

Avmaska fortsättningsvis 6 maskor i början på varven 
från avigsidan till samtliga maskor är avmaskade.

Höger axel
Börja sticka från avigsidan, sticka sedan mönster 
varvet ut.
Avmaska 6 maskor i början på varven från rätsidan 
till samtliga maskor är avmaskade.

Sy ihop fram- och bakstyckets axlar med maskstygn.

ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Plocka med 1 tråd av vardera kvaliteten och rundsticka 
4 mm upp 76 (80) 84 (88) maskor längs det ena 
ärmhålet. Börja och sluta överst på axeln. Sammanfoga 
för att sticka runt och sätt en markör på stickan som 
visar varvets början (M1), sätt även ut en markör i 
botten av ärmhålet, efter 38 (40) 42 (44) maskor (M2).

Sticka förkortade varv (se ovan) enligt följande:
Sticka, från rätsidan, 6 (6) 8 (8) maskor mosstickning, 
vänd, GSR, sticka från avigsidan, mosstickning till 6 (6) 
8 (8) maskor efter M1, vänd, GSR, sticka mosstickning 
från rätsidan till 6 (6) 8 (8) maskor efter senaste 
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vändningen, vänd. Fortsätt att sticka förkortade varv på 
detta sätt och vänd hela tiden 6 (6) 8 (8) maskor efter 
senaste vändningen i samma sida till vändningen görs 
2 (4) 2 (4) maskor före M2 i båda sidorna. 

Fortsätt att sticka mosstickning runt från rätsidan, 
fortsättningsvis börjar varvet vid M2. 

Sticka mosstickning runt till ärmen mäter 36 (36) 37 
(37) cm från ärmhålets botten. 

Sticka 1 rätt varv och minska samtidigt 22 maskor 
jämnt fördelat över varvet genom att sticka 3 räta 
tillsammans = 54 (58) 62 (66) maskor.

Byt till sticka 3,5 mm och sticka 12 (12) 13 (13) cm 
resår (1 rät, 1 avig). 

Maska av med italiensk sydd avmaskning enligt 
följande:
Ta av garnet med en trådända som är c:a 3 ggr så lång 
som ärmhålets omkrets. Trä en nål utan spets.
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 och lyft den av stickan.
5. Från framsidan, stick in nålen, från höger mot 
vänster, bakom 2:a maskans främre maskbåge, drag 
igenom garnet.
6. Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle 
stickas avigt, lyft maskan av stickan.
Upprepa punkt 2-6, till alla maskor är avmaskade, fäst 
tråden noga. 

HALSKANT
Plocka med rundsticka 4 mm upp c:a 94 (94) 112 
(112) maskor utmed halsringningen (detta innebär att 
ungefär var 4:e maska hoppas över), maskantalet skall 
vara delbart med 2.

Sticka resår (1 rät, 1 avig) runt till halskanten mäter 
9 (9) 10 (10) cm. Maska av med sydd italiensk 
avmaskning som på ärmarna.

MONTERING
Fäst alla trådändar noga och tvätta slipovern enligt 
tvättinstruktionen på banderollen låt torka plant på en 
handduk.

DIAGRAM
Se nästa sida.
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