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Denna tröja är inspirerad av den mjukare jazzen, den sortens musik man har i öronen när 
man går genom skogen en höstmorgon när dimman ligger tät mellan träden. När du går på en 
promenad i naturen är det skönt med en varm tröja under jackan, denna tröja är perfekt för 
det ändamålet, den är generös i storleken och värmer skönt. Tröjan är stickad uppifrån och 
ner med en bakåtflyttad sk. europeisk axel.

PianoDesign: Maria Bach Jensen // Sanastrik

STORLEKAR
S (M) L (XL)

MÅTT
Passar övervidd: 80-86 (87-96) 97-106 (107-116) cm
Övervidd: 120 (128) 135 (143) cm 
Ärmlängd: 44 (44) 47 (47) cm) 
Hel längd: 64 (65) 67 (68) cm)

STICKFASTHET
21 maskor och 30 varv strukturmönster på sticka 
4,5 mm = 10 x 10 cm. Stickfastheten är mätt efter tvätt, 
före tvätt är 21 maskor och 34 varv = 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
400 (400) 450 (450) g Pernilla färg 827 (Dijon) och
200 (200) 225 (225) Alva färg 827 (Dijon)

Hela tröjan stickas med 1 tråd av vardera kvaliteten 
tillsammans.

Rundsticka 4 och 4,5 mm, 80 cm 
Strumpstickor 4 och 4,5 mm

Stickmarkörer eller skräpgarn
Masksnöre eller maskhållare

 

Svensk översättning: Maria Gustafsson
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Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

Kantm
Kantmaska, stickas rät alla varv.

ö1h (högerlutande ökning)
Från rätsidan: Lyft med vänsterstickan upp tråden 
mellan 2 maskor, bakifrån och fram, sticka den rät eller 
avig beroende på vad som passar i resårmönstret.
Från avigsidan: Lyft med vänsterstickan upp tråden 
mellan 2 maskor, bakifrån och fram, sticka den rät eller 
avig beroende på vad som passar i resårmönstret.

ö1v (vänsterlutande ökning)
Från rätsidan: Lyft med vänster sticka upp tråden 
mellan 2 maskor, framifrån och bakåt, sticka den 
vridet rät eller vridet avig beroende på vad som passar i 
resårmönstret.
Från avigsidan: Lyft med vänster sticka upp tråden 
mellan 2 maskor, framifrån och bakåt, sticka den 
vridet rät eller vridet avig beroende på vad som passar i 
resårmönstret.

SPECIELLA TEKNIKER

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 och 
dra åt så att det bildas en maska. 
Upprepa till önskat antal maskor.

DIAGRAM
Finns på sida 5.
 

Arbetsgång
Tröjan stickas uppifrån och ner. 

Först stickas bakstyckets ok fram och tillbaka med 
ökningar för axlarna i båda sidor. 

Bakstyckets maskor får sedan vila medan maskor till 
framstyckena plockas upp i båda sidor. 

Framstyckena stickas fram och tillbaka, sammanfogas 
och stickas till samma längd som bakstycket.

Kroppen sammanfogas och stickas runt med mönster 
enligt diagram.

Därefter plockar man upp maskor i ärmhålen och stick-
ar ärmarna neråt till önskad längd.

Sist plockas maskor upp längs halsöppningen och 
halskanten stickas.
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Beskrivning
BAKSTYCKETS OK
Lägg med en tråd av vardera kvaliteten tillsammans på 
sticka 4,5 mm upp 28 (28) 32 (32) maskor. 
Sticka fram och tillbaka, öka i båda sidor till axlar enligt 
följande:

Varv 1 (avigsidan): Sticka 1 kantm, 2 aviga, 2 räta, 
2 aviga, häng 1 markör på stickan, sticka resår (2 räta, 
2 aviga) på de följande 14 (14) 18 (18) maskorna, häng 
1 markör på stickan, 2 aviga, 2 räta, 2 aviga, 1 kantm. 

Varv 2: Sticka 1 kantm, 2 räta, 2 aviga, 2 räta, flytta 
markören till högerstickan, ö1v, sticka resår som 
maskorna visar till nästa markör, ö1h, flytta markören 
till högerstickan, 2 räta, 2 aviga, 2 räta, 1 kantm.

Upprepa dessa ökningar på samma sida om markören 
VARJE varv totalt 48 (52) 56 (60) ggr i var sida, de nya 
maskorna stickas med i resårmönstret efter hand.

Det skall nu vara totalt 124 (132) 144 (152) maskor.

Sticka fram och tillbaka i resårmönstret (2 räta, 2 aviga) 
med 1 kantm i var sida till arbetet mäter 10 (10) 12 
(12) cm från sista ökningen. 
Sista varvet stickas från avigsidan.

Låt maskorna vila på ett masksnöre eller maskhållare.

VÄNSTER FRAMSTYCKE
Lägg bakstycket framför dej, med rätsidan upp, börja 
vid uppläggningskanten och plocka med sticka 4,5 mm
upp 48 (52) 56 (60) maskor längs vänster axel på bak-
stycket, plocka upp 1 maska/varv.

Sticka fram och tillbaka enligt följande:
Nästa varv (avigsidan): 1 kantm, sticka resår (2 aviga, 
2 räta) till 1 maska återstår, 1 kantm. 

Sticka resår som maskorna visar till stycket mäter 13 
(13) 14 (14) cm från upplockningen. 
Sista varvet stickas från avigsidan.

Gör ökningar mot halsringningen enligt följande: 
Varv 1 (rätsidan): 1 kantm, 2 räta, 2 aviga, 2 räta, 
häng 1 markör på stickan, ö1v, sticka resår som 
maskorna visar till 1 maska återstår, 1 kantm. 

Varv 2: Sticka resår som maskorna visar, de nya masko-
rna stickas med i resårmönstret efter hand.

Upprepa ökningarna vartannat varv (rätsidan), till totalt 
8 ökningar är gjorda, de nya maskorna stickas räta eller 
aviga beroende på vad som passar i resårmönstret = 56 
(60) 64 (68) maskor. 
Sista varvet stickas från avigsidan.

Låt maskorna vila på ett masksnöre eller maskhållare.

HÖGER FRAMSTYCKE
Lägg åter bakstycket framför dej, med rätsidan upp, 
börja nedanför den sista ökningen och plocka med 
sticka 4,5 mm upp 48 (52) 56 (60) maskor längs höger 
axel på bakstycket, fram till uppläggningskanten, 
plocka upp 1 maska/varv.

Sticka fram och tillbaka enligt följande:
Nästa varv (avigsidan): 1 kantm, sticka resår (2 aviga, 
2 räta) till 1 maska återstår, 1 kantm. 

Sticka resår som maskorna visar till stycket mäter 13 
(13) 14 (14) cm från upplockningen. 
Sista varvet stickas från avigsidan.
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Gör ökningar mot halsringningen enligt följande:
Varv 1 (rätsidan): Sticka resår som maskorna visar till 
7 maskor återstår, ö1h, häng 1 markör på stickan, 
2 räta, 2 aviga, 2 räta, 1 kantm. 

Varv 2: Sticka resår som maskorna visar, de nya 
maskorna stickas med i resårmönstret efter hand.

Upprepa ökningarna vartannat varv (rätsidan), till totalt 
8 ökningar är gjorda, de nya maskorna stickas räta eller 
aviga beroende på vad som passar i resårmönstret = 56 
(60) 64 (68) maskor. 
Sista varvet stickas från avigsidan, ta INTE av garnet.

Sammanfogning av framstyckena
Sticka höger framstyckes maskor i resår som maskorna
 visar, lägg upp 12 (12) 16 (16) nya maskor på höger-
stickan (använd gärna enkel uppläggning), fortsätt 
sticka vänster framstyckes maskor i resår som maskorna 
visar.
Det skall nu vara totalt 124 (132) 144 (152) maskor.

Fortsätt att sticka fram och tillbaka i resårmönstret
(2 räta, 2 aviga) med 1 kantm i var sida, de två kant-
maskorna vid halsen stickas med i resårmönstret. 

Sticka till hela framstycket mäter 29 (29) (31) 31 cm, 
mät ute i kanten från upplockningen. 
Sista varvet stickas från avigsidan. 

KROPP
Sammanfoga fram- och bakstycke på rundsticka 
4,5 mm och sticka fortsättningsvis runt enligt diagram-
met:
Nästa varv: Häng en markör som visar varvets början 
på stickan, sticka framstyckets maskor enligt varv 1 
i diagrammet, fortsätt sedan att sticka bakstyckets 
maskor enligt diagrammet.

Det skall nu vara totalt 248 (264) 288 (304) maskor.

Fortsätt att sticka strukturmönster enligt diagrammet 
till diagrammets 10 varv är upprepade totalt 8 (8) 9 (9) 
ggr och arbetet mäter ca 50 (51) 53 (54) cm, mät mitt 
bak. Avsluta med varv 10 enligt diagrammet.

Sticka 2 räta varv, 2 aviga varv och 2 räta varv. 

Byt till sticka 4 mm.

Resår
Sticka resår (1 rät, 1 avig), till resåren mäter 8 cm.

OBS! Hela tröjan mäter nu 61 (62) 64 (65) cm. 
Efter tvätt kommer tröjan att växa ca 3 cm på längden, 
den färdiga tröjan blir då ca 64 (65) 67 (68) cm lång. 

Avmaska med en 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 stick-
as 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 stick-
as 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 vän-
ster, i den först avmaskade maskan, drag igenom 
garnet.
8. Som punkt 6. 
Samtliga maskor är avmaskade. 
Fäst trådändan ordentligt.
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ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Börja i botten av ärmhålet, plocka från rätsidan med 
sticka 4,5 mm upp 80 (80) 88 (88) maskor längs ärm-
hålet. Det skall vara lika många maskor på fram- och 
baksidan. 

Sätt en markör som visar varvets början och sticka 
strukturmönster enligt diagrammet till ärmen mäter 
2 cm från upplockningen.

Nästa varv (minskningsvarv): Sticka 2 maskor till-
sammans, antingen rätt eller avigt beroende på vad som 
passar i mönstret, sticka mönster till 2 maskor återstår 
på varvet, sticka 2 maskor tillsammans, antingen rätt 
eller avigt beroende på vad som passar i mönstret 

Upprepa detta minskningsvarv med 2 cm mellanrum 
totalt 12 (12) 14 (14) ggr, till det är 56 (56) 60 (60) 
maskor kvar.

Fortsätt att sticka strukturmönster enligt diagrammet 
till diagrammets 10 varv är upprepade totalt 10 (10) 
11 (11) ggr och ärmen mäter ca 29 (29) 32 (32) cm. 
Avsluta med varv 10 enligt diagrammet.

Sticka 2 räta varv, 2 aviga varv och 2 räta varv.

Byt till sticka 4 mm.

Resår
Sticka resår (1 rät, 1 avig), till resåren mäter 8 cm.
Hela ärmen mäter nu 39 (39) 42 (42) cm.

OBS! Efter tvätt kommer ärmen att växa ca 4-5 cm på 
längden, den färdiga längden blir då ca 44 (44) 47 (47) 
cm. Ärmen är tänkt att vara lång och skall vikas upp.

Avmaska med en sydd italiensk avmaskning som på 
kroppen.

HALSKANT
Börja mitt bak och plocka från rätsidan med sticka 
4 mm upp 112 (112) 124 (124) maskor längs 
halsringningen.

Sticka resår (1 rät, 1 avig), till resåren mäter 10 cm.

Maska av i resår.

 

MONTERING
Fäst alla trådändor. 

Vik halskanten mot avigsidan och kasta fast den löst.

Skölj upp tröjan enligt tvättinstruktionen på banderol-
len. Låt torka plant på en handduk.

DIAGRAM
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Rät maska på rätsidan, 
avig maska på avigsidan

Avig maska på rätsidan,
rät maska på avigsidan


