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Denna tröja är inspirerad av de klassiska fiskartröjorna. Den är oversize med långa ärmar som
kan vikas upp och polokrage som viks dubbel. Den är helt perfekt att ta på sej kyliga dagar i
sommarhuset eller på promenaden vid havet. Tröjan stickas nerifrån och upp med förkortade
varv överst på bakstycket som formar de sluttande axlarna.
STORLEKAR
S (M) L (XL)
MÅTT
Passar till bystvidd: 80-86 (87-96) 97-106
(107-116) cm
Övervidd: 120 (130) 140 (150) cm
Ärmlängd: 46 (46) 47 (47) cm
Hel längd (från mitt på axeln till nederkanten på
framstycket): c:a 63 (64) 65 (66) cm
OBS! Materialet kan ge sej lite så att kropp och ärmar
blir 2-3 cm längre efter användning.
STICKFASTHET
16 maskor och 24 varv strukturmönster på
sticka 5,5 mm = 10 x 10 cm
Stickfastheten är mätt efter tvätt och blockning,
observera att strukturmönstret gör att materialet faller
ut vid tvätt.
filcolana © 2021

MATERIAL
Garn från Filcolana
Bottenfärg
550 (600) 650 (750) g Peruvian färg 145 (Navy Blue)
och 125 (150) 150 (200) g Tilia färg 145 (Navy Blue)
Mönsterfärg
50 (50) 100 (100) g Peruvian färg 364 (Chai) och
25 (25) 25 (25) g Tilia färg 336 (Latte)
I hela plagget stickas vardera färgen med en tråd
av vardera kvaliteten tillsammans.
Rundsticka 5 och 5,5 mm, 40 och 80-100 cm
Strumpstickor 5 och 5,5 mm,
Strumpstickor och den korta rundstickan kan uteslutas
om du stickar mha magic loop på lång rundsticka.
Stickmarkörer eller tråd i kontrastfärg
Skräpgarn till den Italienska uppläggningen.
filcolana.dk

Teknik
SPECIELLA TEKNIKER
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 maska.
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

Arbetsgång
Tröjan stickas nerifrån och upp.
Först stickas resårerna var för sig, fram och tillbaka,
sedan sammanfogas de till kroppen som stickas runt på
rundsticka.
Kroppen delas sedan så att bak- och framstycke
stickas för sig, fram och tillbaka.
På bakstycket formas de sluttande axlarna med hjälp av
förkortade varv.
Bakstyckets maskor får vila på maskhållare medan
framstycket stickas så att fram- och bakstyckets
axelmaskor kan stickas ihop till en synlig axelsöm
c:a 1 cm ner på bakstycket.
Efter detta plockas maskor upp utmed ärmhålen till
ärmarna som stickas uppifrån och ner.
Sist plockas maskor upp utmed halsringningen till
polokragen.
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Stickas med bottenfärgen, rät på rätsidan
och avig på avigsidan.
Stickas med mönsterfärgen, rät på rätsidan och
avig på avigsidan.
När det stickas runt stickas maskan avig med
bottenfärgen. När det stickas fram och tillbaka
stickas maskan rät från avigsidan med bottenfärgen.
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Beskrivning
BAKSTYCKETS RESÅRKANT
Lägg med skräpgarnet på sticka 5,5 mm upp 53 (57)
61 (65) maskor.
Sticka 2 räta varv och ta av garnet.
Byt till bottenfärgen, sticka 3 varv slätstickning
(räta maskor på rätsidan och aviga på avigsidan),
1:a varvet stickas från rätsidan.

Sticka 1 rätt varv och minska samtidigt 14 maskor
genom att sticka 2 maskor rätt tillsammans jämnt
fördelat över varvet = 192 (208) 224 (240) m.
Fortsätt att sticka strukturmönster runt enligt
diagrammet, börja vid markeringen för din storlek och
upprepa diagrammets 20 varv till arbetet mäter 38 (39)
39 (40) cms mätt på framstycket.
Dela arbetet för att sticka fram- respektive bakstycke
för sig:
De första 96 (104) 112 (120) maskorna är framstycke,
de sista 96 (104) 112 (120) maskorna är bakstycke
och får vila på en maskhållare.

Nästa varv (avigsidan): 1 avig, stick in högerstickan
under den nedersta tvärlänken stickad med bottenfärgen (mellan maskan på högerstickan och 1:a maskan
på vänsterstickan), 3 varv ner i arbetet (= 1:a varvet
stickat med detta garn), sätt upp tråden på
vänsterstickan och sticka ihop den vridet avigt med
nästa maska, *stick in högerstickan under den nedersta
tvärlänken och sticka 1 rät maska i den, 1 avig maska*,
upprepa *-* till 2 maskor återstår, sticka 1 rät maska
i länkan, lyft nästa maska, stick in högerstickan under
den nedersta tvärlänken och sätt upp tråden på vänsterstickan, flytta tillbaka den lyfta maskan och sticka
dem avigt tillsammans, 1 avig = 103 (111) 119 (127)
maskor.
Fortsätt att sticka resår med bottenfärgen enligt
följande:
Varv 1 (rätsidan): 2 räta, *1 avig, 1 rät *, upprepa
*-* till 1 maska återstår, 1 rät.
Varv 2: 2 aviga, *1 rät, 1 avig*, upprepa *-* till
1 maska återstår, 1 avig.
Upprepa dessa 2 varv till resåren mäter 13 (14) 14
(15) cm. Sista varvet stickas från rätsidan. Ta av garnet.
Klipp av skräpgarnet.
FRAMSTYCKETS RESÅRKANT
Stickas som bakstyckets men 2 cm kortare = 11 (12)
12 (13) cm.
Ta inte av garnet, sammanfoga de 2 resårkanterna för
att sticka runt på samma rundsticka 5,5 mm = 206
(222) 238 (254) m.
Sätt en markör som visar varvets början.
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BAKSTYCKE
Första och sista maskan på varje varv stickas rät
(kantmaska). Sticka strukturmönster fram och tillbaka
enligt diagrammet till det är totalt 5 ränder.
Fortsätt att sticka enligt diagrammet men utan ränder
till ärmhålet mäter 16 (17) 19 (20) cm.
Sista varvet stickas från avigsidan.
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De sluttande axlarna formas med förkortade varv enligt
följande:
Förkortat varv 1 (rätsidan): Sticka strukturmönster
enligt diagrammet till det återstår 5 maskor, vänd.
Förkortat varv 2: Gör 1 vändmaska, sticka
strukturmönster enligt diagrammet till det återstår
5 maskor, vänd.
Förkortat varv 3: Gör 1 vändmaska, sticka
strukturmönster enligt diagrammet till det återstår
3 maskor före vändmaskan på föregående varv, vänd.
Förkortat varv 4: Gör 1 vändmaska, sticka
strukturmönster enligt diagrammet till det återstår
3 maskor före vändmaskan på föregående varv, vänd
Upprepa varv 3 och 4 till det är totalt 7 (7) 8 (9)
vändningar i var sida.

Sista vändvarvet stickas från rätsidan enligt följande:
1 vändmaska, sticka strukturmönster enligt
diagrammet till det är totalt 34 (36) 38 (42) maskor på
högerstickan (varje “dubbelmaska” räknas som
1 maska), avmaska de följande 28 (32) 36 (36)
maskorna till halsringning.
Ta av garnet och sätt den sista maskan från avmaskningen på vänsterstickan.
Det skall nu vara 34 (36) 38 (42) maskor till var axel.
Låt axelmaskorna vila på var sin maskhållare.
FRAMSTYCKE
Sätt framstyckets maskor på en sticka 5,5 mm, sticka
strukturmönster fram och tillbaka, första och sista
maskan stickas hela tiden rät (kantmaska).
Sticka till ärmhålet mäter (17) 19 (20) cm.
Jämför ränderna i strukturmönstret så att du avslutar
på samma ställe som på bakstycket. Sista varvet stickas
från avigsidan.
Nästa varv (rätsidan): Sicka 42 (44) 46 (50) maskor,
avmaska de följande 12 (16) 20 (20) maskorna och
sticka strukturmönster varvet ut.
Fortsätt att sticka strukturmönster enligt diagrammet
och avmaska för att forma halsringningen enligt
följande:
Höger sida av halsringningen
Nästa varv (avigsidan): Sticka enligt diagrammet
varvet ut.
I början av de följande varven från rätsidan avmaskas
3 maskor 1 ggr, 2 maskor 1 ggr och 1 maska 3 ggr =
34 (36) 38 (42) maskor.
Fortsätt utan minskningar till ärmhålet mäter 24 (25)
27 (28) cm. Sista varvet stickas från avigsidan.
Sticka ihop framstyckets och bakstyckets högeraxlar
enligt följande, börja vid halsringnigen:
Sätt bakstyckets axelmaskor på en 5,5 mm sticka, lägg
styckena avigsida mot avigsida och håll stickorna
parallellt i vänsterhanden. *Stick in högerstickan i
första maskan på framstycket och första maskan på
bakstycket och sticka ihop dem rätt*, upprepa *-*
1 ggr och drag den första stickade maskan på högerstickan över den andra som vid vanlig avmaskning**,

Sejltur

4 av 5

upprepa *-** till samtliga maskor är avmaskade.
OBS! var noga med att sticka stickan genom båda
maskorna när du sticker höger sticka genom bakstyckets “dubbelmaskor”.
Vänster sida av halsringningen
Nästa varv (avigsidan): Maska av de 3 första maskorna, sticka strukturmönster enligt diagrammet varvet ut.
I början av de följande varven från avigsidan avmaskas
2 maskor 1 ggr och 1 maska 3 ggr = 34 (36) 38
(42) maskor.
Fortsätt sticka utan minskningar till ärmhålet mäter
24 (25) 27 (28) cm. Sista varvet stickas från avigsidan.
Sticka ihop framstyckets och bakstyckets vänsteraxlar
på samma sätt som högeraxlarna, men börja vid ärmhålet.
ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Plocka från rätsidan med bottenfärgen och sticka 5,5
upp 60 (64) 68 (72) maskor längs ärmhålet.
Börja längst ner i ärmhålet och sätt en markör här
som visar varvets början. Fördela maskantalet jämnt
över bak- och framstycke men var observant på att
“axelsömmen” INTE ligger mitt på axeln utan 1 cm ner
på bakstycket. Lägg arbetet plant så att du kan se hur
maskorna skall fördelas.

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.
POLOKRAGE
Plocka från rätsidan med bottenfärgen och sticka 5 mm
upp c:a 92 (100) 108 (114) maskor längs
halsringningen, maskantalet skall vara delbart med 2.
Sticka 18 (18) 19 (19) cm resår (1 rät, 1 avig).
Avmaska med italiensk sydd avmaskning som på
ärmarna.
MONTERING
Fäst alla trådändar.
Skölj upp tröjan enligt tvättinstruktionen på
banderollen. Låt torka plant på en handduk.

Sticka strukturmönster enligt diagrammet, börja på
varv 1, sticka till ärmen mäter 34 cm från ärmhålet.
Sista varvet skall vara ett jämnt varv enligt diagrammet.
Ärmarna är långa och det är tänkt att de skall gå att vika
upp, önskar du en mer normal ärmlängd görs ärmen
5-8 cm kortare innan resåren påbörjas.
Sticka 12 (12) 13 (13) cm resår (1 rät, 1 avig).
Avmaska 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
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