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Denna tröja är inspirerad av den mångfald av 
slott och torn som byggdes på 1600-talet i Kö-
penhamn, bl.a. spiran på Børsen som sträcker 
sig mot himlen i en spiral och de ornament 
som pryder Rosenborg Slots tegelfasader. Det 
var en tid när dekoration och detaljer var satt 
i system. Tröjan har ett sirligt och dekorativt 
flätmönster på kroppen. Det är en riktig my-
ströja, mjuk och rymlig.

2:a svenska utgåvan - september 2020 © Filcolana 
A/S
Svensk översättning: Maria Gustafsson

Material
75 (75) 100 (100) g Tilia från Filcolana i färg 354 
(Light Truffle)
150 (150) 200 (200) g Merci fra Filcolana i färg 3249 
(Terra)
- det stickas med en tråd av var kvalitet tillsammans 
genom hela arbetet

Rundstickor 4 mm och 4,5 mm, 80 cm
Ev strumpstickor 4 mm och 4,5 mm
Markörer eller kontrastfärgad tråd

Storlekar
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl)

Mått
Passer till bröstvidd: 53-56 (57-60) 61-66 (67-70) cm
Övervidd: 70 (74) 78 (82) cm
Ärmlängd: 25 (27) 29 (31) cm
Hel längd: 36 (40) 44 (48) cm
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Stickfasthet
20 m och 32 varv i mosstickning på st 4,5 mm med 
en tråd av var kvalitet = 10 x 10 cm.
Tjockleken på stickorna är endast vägledande. Har du 
fler maskor på 10 cm, ska du byta till tjockare stickor, 
har du färre maskor på 10 cm, ska du byta till tun-
nare stickor. 

Arbetsgång
Först stickas tröjans bål och ok nerifrån och upp. 
Därefter samlas maskor upp till ärmar och halskant, 
som stickas på till sist. Ärmkupan formes med hjälp 
av vändvarv.

Särskilda förkortningar
Mosstickning: 
Varv 1: *1 rm, 1 am*, upprepa från * till *. 
Alla följande varv: Sticka aviga maskor rätt och räta 
maskor avigt.

Vändvarv: GSR (German Short Rows). Sticka fram 
tills dit du ska vända arbetet, vänd, lyft första m avigt 
med garnet framför arbetet. För garnet över stickan 
och ner bakom arbetet och dra i det, så att det blir 
en dubbel-m (maskans 2 ben kommer fram). Sticka 
vidare över de nästa maskorna tills dit du ska vända. 
När du ska sticka m igen, stickas vändmaskan (den 
dubbla m) ihop som 1 m, antingen rät eller avig som 
m visar. 

Bål
Lägg upp 81 (85) 89 (93) m på st 4 mm med en tråd 
av var kvalitet och sticka fram och tillbaka i resår (1 
am, 1 rm) tills arbetet mäter 5 (5) 6 (6) cm (första 
varvet är från avigsidan). Ta av båda garnerna och 
lägg arbetet åt sidan. Sticka ett likadant stycke till 
men ta inte av garnerna.

Sätt de två styckena på rundst 4,5 mm och sticka 
runt. 
Sticka ett varv slätst och minska samtidigt 6 m jänt 
fördelat över varvet = 156 (164) 172 (180) m.

Sätt en markör på de två ställen där resårerna sattes 
ihop för att markera framstycke och bakstycke = 78 
(82) 86 (90) m per sida.

Nästa varv: *Sticka 8 (10) 9 (11) m mosstickning, 
sätt en markör, sticka mönster efter diagram (= 62 
(62) 68 (68) m), sättt en markör, 8 (10) 9 (11) m 
mosstickning*, upprepa från * till * ytterligare en 
gång.

Fortsätt på detta vis med mosstickning och mönster 
efter diagram tills arbetet mäter 23 (26) 29 (32) cm.

Sätt framstyckets m på en maskhållare medans bak-
stycket stickas färdigt. 

Bakstycke

Fortsätt i mosstickning och mönster efter diagram-
met, samtidigt som det maskas av 2 m i början av de 
nästa 2 varven och därefter minskas 1 m i början av 
de nästa 4 varven = 70 (74) 78 (82) m.
Fortsätt uppöver i mosstickning och mönster efter 
diagrammet tills ärmhålet mäter 13 (14) 15 (16) cm 
från där de 2 m blev avmaskade. Maska av alla m.

Framstycke
Minska som på bakstycket och fortsätt därefter i mos-
stickning och mönster efter diagrammet tills ärmhålet 
mäter 6 (7) 8 (9) cm.

Maska nu av de mittersta 22 (22) 26 (26) m och 
sticka färdigt var sida för sig. Fortsätt i mosstickning 
och mönster över de 24 (26) 26 (28) m i var sida 
och maska samtidigt av 2 m vid halskanten i bör-
jan på varvet en gång och minska därefter 1 m vid 
halskanten i början av vartannat varv totalt 2 gånger 
= 20 (22) 22 (24) m. Fortsätt sticka i mönster och 
mosstickning tills framstycket har samma längd som 
rbakstycket. Maska av.

Den andra sidan stickas lika men spegelvänt. 

Ärmar
Sy ihop framstyckets och bakstyckets axlar. Sticka 
därefter upp 50 (54) 56 (60) m längs det ena ärmhå-
let med st 4,5 mm. Börja och sluta överst på skuld-
ran. Sätt en markör som visar varvets början (M1) 
och ytterligare en i botten av ärmhålet efter (25) 27 
(28) 30 m (M2).

Sticka nu vändvarv så här:
Sticka 4 m mosstickning från rätsidan, vänd, GSR, 
sticka från avigsidan mosstickning tilsl 4 m efter M1, 
vänd, GSR, sticka mosstickning till 4 m efter sista 
vändningen från rätsiden, vänd. Fortsätt så med 
vändvarv, där det var gång vänds 4 m efter sista 
vändning i samma sida tills det vänts 5 (7) 7 (6) m 
för M2 i båda sidor. Fortsätt därefter runt i mosstick-
ning från rätsidan och låt varvet börja vid M2. 

Fortsätt runt i mosstickning tills ärmen mäter 22 (24) 
25 (27) cm från ärmhålett. 
Sticka ett varv rm, där det samtidigt minskas 14 m 
jämnt fördelat över varvet.
Byt till st 4 mm och sticka 6 (6) 8 (8) cm resår (1 rm, 
1 am). Maska av alla m.

Sticka den andra ärmen lika.

Halskant
Plocka upp ca. 80 (80) 92 (92) m runt halskanten 
med rundst 4 mm (maskantalet ska vara delbart med 
2). Sticka 6 (6) 8 (8) cm runt i resår (1 rm, 1 am). 
Maska av alla m.

Montering
Fäst alla trådar och vik halskant och ärmkanter dub-
belt mot avigsidan och sy fast med lösa stygn. 
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