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Det enkla och tidlösa randmönstret på tröjans 
ok är inspirerat av tegelfasaderna på den iko-
niska Grundtvigskirken i Köpenhamn. Tröjan 
är tidlös och klassisk, den kan stickas i en otal 
färgkombinationer och passar både till pojkar 
och flickor.
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Svensk översättning: Maria Gustafsson

Material
Bottenfärg: 200 (200) 200 (250) 300 g Arwetta Clas-
sic från Filcolana i färg 352 (Red Squirrel)
Mönsterfärg 1: 50 g (alla stl.) Arwetta Classic från 
Filcolana i färg 354 (Light Truffle)
Mönsterfärg 2: 50 g (alla stl.) Arwetta Classic från 
Filcolana i färg 101 (Natural White)
- hela arbetet stickas med två trådar tillsammans

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

Storlekar
1 år/80 cl (2 år/92 cl) 4 år/104 cl (6 år/116 cl) 8 
år/128 cl

Mått
Passar till bröstvidd: 49-52 (53-56) 57-60 (61-66) 
67-70 cm
Övervidd: 62 (66) 70 (74) 78 cm 
Ärmlängd: 22 (25) 28 (31) 35 cm
Hel längd: 30 (35) 40 (43) 46 cm

Stickfasthet
20 m och 28 p i slätstickning på st 4,5 mm med två 
trådar Arwetta Classic tillsammans = 10 x 10 cm.
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Stickstorleken 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 tunnare 
stickor. 
OBS: Håll koll på stickfastheten när du stickar mön-
ster. Gå ev upp en halv eller hel stickstorlek om det 
blir för stramt. 

Särskilda förkortningar
Ökn-h (ökning mot höger): 
- från rätsidan (stickas före markören): Lyft upp län-
ken mellan 2 m bakifrån och sticka den rät. 
- från avigsidan (stickas efter markören): Lyft upp 
länken mellem 2 m bakifrån och sticka den vr rät.
Ökn-v (ökning mot vänster): 
- från rätsidan: (stickas efter markören) Lyft upp län-
ken mellan 2 m framifrån och sticka den vr rät. 
- från avigsidan: (stickas före markören) Lyft upp 
länken mellan 2 m framifrån och sticka den 
avigt. 
öhpt (överdragshoptagning): Lyft 1 rätt, 1 rm, dra 
den lyfta m över den stickade.

Särskilda tekniker
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.

Arbetsgång
Tröjan stickas uppifrån och ner med vändvarv som 
formar halsen. Först stickas oket, därefter delas ma-
skorna upp till bål och ärmar, bålen stickas färdig för 
sig och till sist stickas ärmarna.

Ok
Lägg upp 80 (80) 88 (92) 92 m på rundst 4 mm med 
två trådar av bottenfärgen och sticka runt i resår:
Stl. 1, 2 och 4 år: *1 am, 1 rm*, upprepa från * till * 
varvet runt.
Stl. 6 och 8 år: *1 rm, 1 am*, upprepa från * till * 
vavrvet runt.
Sticka totalt 7 (7) 7 (8) 8 cm resår. Sätt en markör 
runt om varvets 1:a m = MB (mitt bak).
Byt till rundst 4,5 mm och sticka nu ett varv rm, sätt 
samtidig markörer till raglan samt mitt fram enl följ:

MB stickas rät, 12 (12) 14 (15) 15 rm (höger bak), 
sätt en markör, 1 rm (raglan-m), sätt en markör, 13 
rm (höger ärm), sätt en markör, 1 rm (raglan-m), 
sätt en markör, 12 (12) 14 (15) 15 rm (vänster fram-
stycke), sätt en markör runt om nästa m = MF (mitt 
fram), 12 (12) 14 (15) 15 rm (höger framstycke), 
sätt en markör, 1 rm (raglan-m), sätt en markör, 13 
rm (vänster ärm), sätt en markör, 1 rm (raglan-m), 
sätt en markör, 12 (12) 14 (15) 15 rm (vänster bak).

Sticka raglanökninger på var sida om varje raglan-m 
(ökn-h och ökn-v) och sticka samtidigt vändvarv enl 
följ:
Sticka rm samt raglan-ökn till 7 (7) 9 (9) 9 m före MF, 
vänd, GSR, sticka am till MB, sticka härefter am samt 
raglan-ökn till 7 (7) 9 (9) 9 m före MF, vänd, GSR, 
sticka rm til MB, sticka härefter rm samt raglan-ökn 
till 2 (2) 3 (3) 3 m före MF, vänd, GSR, sticka am till 
MB, sticka härefter am och raglan-ökn till 2 (2) 3 (3) 
3 m före MF, vänd, GSR, sticka rm till MB.

Efter vändvarven är det vänt 2 gånger på var sida om 
MF (markören omkring MF kan nu tas bort) = 96 (96) 
104 (108) 108 m. 
Fortsätt runt i slätstickning och öka härifrån på 
vartannat var vid raglan-ökn.

När det är ökat totalt 5 (5) 5 (6) 6 gånger (= 120 
(120) 128 (140) 140 m) påbörjas mönster efter dia-
gram på nästa varv. 
OBS! Börja med mönstret på varvet efter sista öknin-
gen.
Fortsätt samtidigt med raglan-ökn på vartannat varv. 
Öka med den färg, som den nästa m ska stickas i 
enl diagrammet. Nya m stickas i mönster. Raglan-m 
stickas med bottenfärgen - eller med mönsterfärg 2, 
på varv där bottenfärgen inte ingår.

När mönsterdiagrammet är färdigstickat fortsätts med 
slätstickning och raglan-ökn på vartannat varv tills 
det är ökat totalt 14 (15) 15 (16) 17 gånger = 192 
(200) 208 (220) 228 m.

Sticka ett varv rm.
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Dela upp m till bål och ärmar på nästa varv och lägg 
samtidigt upp nya m till ärmhål enl följ: Sticka rm 
över MB och höger bak, sticka raglan-m rät, sätt de 
nästa 41 (43) 43 (45) 47 ärm-m på en tråd, sticka 
upp 7 (9) 9 (9) 11 nya m i förlängning av m på st, 
sticka raglan-m rät, sticka rm över framstycket, sticka 
raglan-m rät, sätt de nästa 41 (43) 43 (45) 47 ärm-m 
på en tråd, sticka upp 7 (9) 9 (9) 11 nya m i förläng-
ning av m på st, sticka raglan-m rät, sticka rm över 
vänster bak. 
Låt ärmarnas m vila, medans bålen stickas färdig.

Bål
Sticka runt i slätstickning över bålens 124 (132) 140 
(148) 156 m tills hela arbetet från axeln mäter 27 
(32) 37 (39) 42 cm.
Byt till rundst 4 mm och sticka 3 (3) 3 (4) 4 cm resår 
(1 rm, 1 am). Maska av i resår.

Ärmar
Sätt ärmens 41 (43) 43 (45) 47 m på st 4,5 mm 
och lägg upp 7 (9) 9 (9) 11 m under ärmen med två 
trådar av bottenfärgen = totalt 48 (52) 52 (54) 58 m. 
Sätt ihop till en ring och placera en markör om den 
mittersta m av de nyupplagda m som visar varvets 
början.

Sticka runt i slätstickning med bottenfärgen och min-
ska samtidigt 2 m med (2) 2,5 (3) 3 (3) cm mellan-
rum totalt 8 (8) 8 (8) 9 gånger enl följ:
1 rm (markerad m), 2 rm tills., sticka till 2 m före den 
markerade m, öhpt. 
Det är nu 32 (36) 36 (38) 40 m.

Sticka ner till att ärmen från ärmhålet mäter ca. 19 
(22) 25 (27) 31 cm.
Byt till st 4 mm och sticka 3 (3) 3 (4) 4 cm resår (1 
rm, 1 am). Mask av i resår.

Montering
Vik halskanten dubbelt mot avigsidan och sy fast den 
med lösa stygn. Fäst alla trådar.


