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Audrey är egentligen designad att bäras över tights på väg till och från pilates eller yoga, men 
är minst lika användbar på ett cafébesök eller till att mysa i när man sitter i soffhörnet efter en 
lång dag.

AudreyDesign: Nanna Gudmand-Høyer

STORLEKAR
S (M) L (XL) 

MÅTT
Passar till övervidd: 90 (98) 106 (116) cm
Övervidd: 123 (134) 146 (157) cm
Vidd nertill: 109 (120) 131 (143) cm
Ärmlängd: 37 (35) 33 (31) cm
Hel längd: 46 (47) 48 (49) cm

STICKFASTHET 
14 maskor och 23 varv slätstickning på stickor 6 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
200 (200) 200 (250) g Arwetta färg 352
(Red Squirrel) och
175 (200) 200 (225) g Tilia färg 373 (Vintage Rose)

Hela tröjan stickas med 1 tråd Arwetta och 2 trådar 
Tilia tillsammans.

Rundsticka 6 mm, 60 cm 

Hjälpsticka, skall användas att sticka ihop maskor 
med
5 stickmarkörer 

 

Svensk översättning: Maria Gustafsson
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Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR
2 rm tills: sticka 2 räta maskor tillsammans.
M: stickmarkör.
ödhpt (överdragshoptagning, vänsterlutande hop-
tagning): Lyft 1 maska rätt, sticka 1 rät maska, drag 
den lyfta maskan över.
Ökn (ökning): Lyft upp tråden mellan 2 maskor, 
sticka den vridet rät.

SPECIELLA TEKNIKER
Vänd i nästa maska:
Förkortade varv med tvillingmaska (Short row 
shadow wraps)
 - Från rätsidan:
Luta arbetet mot dej, stick ner högerstickan i maskan 
bakom/nedanför den som hänger på vänsterstickan, 
sticka 1 rät maska. Sätt maskan du stickat (= tvilling-
maskan) på vänster sticka. Vänd och sticka vidare enligt 
beskrivningen, dra gärna åt garnet lite extra så att 
maskan inte blir lös. När du skall sticka maskan som har 
en “skuggtvilling” stickas båda maskorna tillsammans 
som om de vore en maska. 

Förkortade varv med tvillingmaska (Short row 
shadow wraps)
 - Från avigsidan:
Stick ner högerstickan i maskan i varvet under som om 
du skall sticka den avigt och sticka den avigt. Flytta vid 
behov över garnet till arbetets avigsida (beroende på 
hur du stickar aviga maskor) och sätt maskan du stickat 
(= tvillingmaskan) på vänster sticka. Vänd och sticka 
vidare enligt beskrivningen, dra gärna åt garnet lite 
extra så att maskan inte blir lös. När du skall sticka mas-
kan som har en “skuggtvilling” stickas båda maskorna 
tillsammans som om de vore en maska.

Arbetsgång
Kroppen stickas runt, nerifrån och upp till ärmhålet där 
arbetet delas så att fram- och bakstycke stickas var för 
sig, fram och tillbaka.
Axlarna stickas ihop innan maskor plockas upp till 
halskanten.
Sist plockas maskor upp till ärmarna som stickas 
uppifrån och ner vilket gör att det är lätt att anpassa 
ärmlängden.
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Beskrivning
KROPP
Lägg på sticka 6 mm upp 152 (168) 184 (200) 
maskor. 
Sammanfoga för att sticka runt och häng en markör på 
stickan som visar varvets början.

Sticka 7 varv resår (2 räta, 2 aviga).

Sticka 4 räta varv.

Nästa varv: Sticka 7 (7) 8 (8) räta, häng en M på stick-
an, 62 (70) 76 (84) räta, häng en M på stickan, 14 (14) 
16 (16) räta, häng en M på stickan, 62 (70) 76 (84) 
räta, häng en M på stickan, sticka räta maskor varvet ut.

Markörerna visar var ökningarna skall göras, 
markörerna flyttas från vänster till höger sticka när man 
kommer fram till dem.

Nästa varv (ökningsvarv): *Sticka räta maskor till M, 
1 ökn efter M, sticka räta maskor till M, 1 ökn före M*, 
upprepa från * till * ytterligare 1ggr.

Sticka 9 räta varv.
 
Fortsätt att öka på detta sätt var 10:e varv totalt 5 ggr, 
sista varvet skall vara ett ökningsvarv.

Sticka 7 (9) 11 (13) räta varv. 

Nästa varv: Sticka räta maskor till 2:a M, sticka 4 räta, 
avmaska de följande 6 (6) 8 (8) maskorna, sticka räta 
maskor till 4:e M, sticka 4 räta, avmaska de följande 
6 (6) 8 (8) maskorna.

Arbetet är nu delat så att fram- och bakstycke kan stick-
as var för sig.

BAKSTYCKE
Sticka bakstyckets 80 (88) 94 (102) maskor fram och 
tillbaka, låt framstyckets maskor vila.

Nästa varv (rätsidan) (ökningsvarv): Sticka räta 
maskor till M, 1 ökn efter M, sticka räta maskor till M, 
1 ökn före M, sticka räta maskor varvet ut.

Sticka 5 varv slätstickning (räta maskor på rätsidan, 
aviga maskor på avigsidan), sista varvet stickas från 
avigsidan.

Fortsätt att öka på detta sätt var 6:e varv totalt 7 ggr, 
avsluta med 5 varv slätstickning, sista varvet stickas från 
avigsidan.

Det skall nu vara totalt 94 (102) 108 (116) maskor.

Sticka förkortade varv över axlarna på följande sätt:
Vänster axel
Varv 1 (rätsidan): Sticka 59 (63) 67 (71) räta, flytta 
de senast stickade 24 (24) 26 (26) maskorna till en 
maskhållare, sticka räta maskor varvet ut.

Arbetet är nu delat, 35 (39) 41 (45) maskor till vardera 
axeln och 24 (24) 26 (26) maskor i mitten som får vila.

Förkortat varv 2 (avigsidan): Sticka aviga maskor 
fram till de vilande maskorna.
Förkortat varv 3 (rätsidan): Sticka 23 (26) 27 (30) 
räta, vänd i nästa maska.
Förkortat varv 4 (avigsidan): Sticka aviga maskor 
fram till de vilande maskorna.
Förkortat varv 5 (rätsidan): Sticka 12 (13) 14 (15) 
räta, vänd i nästa maska. 
Förkortat varv 6 (avigsidan): Sticka aviga maskor 
fram till de vilande maskorna.
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Förkortat varv 7 (rätsidan): Sticka räta maskor varvet 
ut. 

Ta av garnet och låt maskorna vila på en maskhållare.

Höger axel
Börja sticka från avigsidan, vid halsen.
Förkortat varv 1 (avigsidan): Sticka 23 (26) 27 (30) 
aviga, vänd i nästa maska.
Förkortat varv 2 (rätsidan): Sticka räta maskor fram 
till de vilande maskorna. 
Förkortat varv 3 (avigsidan): Sticka 12 (13) 14 (15) 
aviga,vänd i nästa maska.
Förkortat varv 4 (rätsidan): Sticka räta maskor fram 
till de vilande maskorna.
Förkortat varv 5 (avigsidan): Sticka aviga maskor 
varvet ut. 

Ta av garnet och låt maskorna vila på en maskhållare.

FRAMSTYCKE
Fortsätt sticka framstyckets 80 (88) 94 (102) maskor.

Nästa varv (rätsidan) (ökningsvarv): sticka räta 
maskor till M, 1 ökn efter M, sticka räta maskor till M, 
1 ökn före M, sticka räta maskor varvet ut.

Sticka 5 varv slätstickning, sista varvet stickas från 
avigsidan.

Fortsätt att öka på detta sätt var 6:e varv totalt 6 ggr, 
avsluta med 5 varv slätstickning, sista varvet stickas från 
avigsidan.

Det skall nu vara totalt 92 (100) 106 (114) maskor.

Sticka axlarna var för sig enligt följande:
Höger axel
Varv 1 (rätsidan): Sticka 39 (43) 45 (49) räta, avmas-
ka de följande 14 (14) 16 (16) maskorna, sticka räta 
maskor varvet ut.
Varv 2: Sticka aviga maskor fram till de avmaskade 
maskorna.
Varv 3: Avmaska 3 maskor, sticka räta maskor varvet 
ut.
Varv 4: Sticka aviga maskor fram till de avmaskade 
maskorna.
Varv 5 (rätsidan) (ökningsvarv): Avmaska 2 maskor, 
sticka räta maskor till M, 1 ökn före M, sticka räta 
maskor varvet ut.
Varv 6: Sticka aviga maskor fram till de avmaskade 
maskorna.
Varv 7 (rätsidan) (förkortat varv 1): Sticka 23 (26) 
27 (30) räta, vänd i nästa maska.
Varv 8 (avigsidan) (förkortat varv 2): Sticka aviga 
maskor fram till de avmaskade maskorna.
Varv 9 (rätsidan) (förkortat varv 3): Sticka 12 (13) 
14 (15) räta, vänd i nästa maska.
Varv 10 (avigsidan) (förkortat varv 4): Sticka aviga 
maskor fram till de avmaskade maskorna.
Varv 11 (rätsidan): Sticka räta maskor varvet ut. 

Sätt bakstyckets högeraxels maskor på en sticka, lägg 
fram- och bakstycket räta mot räta och sticka ihop 
axlarna på följande sätt:
Håll stickorna parallellt i vänster hand. Sticka med en 
extrasticka på följande sätt: *Stick samtidigt in stickan i 
1:a maskan på främre och bakre stickan, sticka maskor-
na rätt tillsammans*, upprepa *-* 1 ggr och drag den 
första maskan på högerstickan över den andra som vid 
en vanlig avmaskning**. Upprepa *-** till samtliga 
maskor är avmaskade. Ta av garnet och fäst tråden i 
axelsömmen.

Vänster axel
Börja sticka de vilande maskorna från avigsidan.
Varv 1 (avigsidan): Avmaska 3 maskor, sticka aviga 
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maskor varvet ut.
Varv 2: Sticka räta maskor varvet ut.
Varv 3: Avmaska 2 maskor, sticka aviga maskor varvet 
ut.
Varv 4 (rätsidan) (ökningsvarv): Sticka räta maskor 
till M, 1 ökn efter M, sticka räta maskor varvet ut.
Varv 5 (avigsidan) (förkortat varv 1): Sticka 23 (26) 
27 (30) aviga, vänd i nästa maska.
Varv 6 (rätsidan) (förkortat varv 2): Sticka räta 
maskor varvet ut.
Varv 7 (avigsidan) (förkortat varv 3): Sticka 12 (13) 
14 (15) aviga, vänd i nästa maska.
Varv 8 (rätsidan) (förkortat varv 4): Sticka räta 
maskor varvet ut.
Varv 9 (avigsidan) (förkortat varv 5): Sticka aviga 
maskor varvet ut.

Sätt bakstyckets vänsteraxels maskor på en sticka, 
lägg fram- och bakstycket räta mot räta och sticka ihop 
axlarna som på höger sida.

HALSKANT
Sticka, från rätsidan, bakstyckets 24 (24) 26 (26) 
vilande maskor räta, plocka upp 9 maskor längs den 
raka delen av halsringningen och 6 maskor längs den 
diagonala delen, plocka sedan upp 14 (14) 16 (16) 
maskor i botten av halsringningen, plocka upp 6 
maskor längs diagonalen och 9 maskor längs den raka 

kanten, totalt 68 (68) 72 (72) maskor.

Sammanfoga för att sticka runt, sticka 7 varv resår 
(2 räta, 2 aviga).

Avmaska i resår (rät maska på rät, avig maska på avig).

ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Börja i botten av ärmhålet och plocka från rätsidan upp 
maskor utmed ärmhålet enligt följande:
Börja i mitten av ärmhålets botten och plocka upp 3 (3) 
4 (4) maskor fram till den lodräta sidan, plocka upp 
3 maskor/4 varv utmed ärmhålets lodräta kanter, 30 
maskor på vardera sidan om axelsömmen, plocka till 
sist upp 3 (3) 4 (4) maskor fram till mitten av ärmhålets 
botten, totalt 66 (66) 68 (68) maskor.

Sammanfoga för att sticka runt och häng en markör på 
stickan som visar varvets början.

Nästa varv (minskningsvarv): Sticka (2) 2 (3) 3 räta, 
2 rm tills, sticka räta maskor till 4 (4) 5 (5) maskor åter-
står, 1 ödhpt, sticka räta maskor varvet ut = 64 (64) 66 
(66) maskor.

Endast storlek L och XL 
Sticka 9 räta varv.
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Nästa varv (minskningsvarv): Sticka (-) - (3) 3 räta, 
2 rm tills, sticka räta maskor till - (-) 5 (5) maskor 
återstår, 1 ödhpt, sticka räta maskor varvet ut = - (-) 64 
(64) maskor.

Samtliga storlekar
Sticka slätstickning till ärmen mäter 34 (32) 30 (28) 
cm, eller önskad längd.
 
Nästa varv: Sticka *2 rm tills*, upprepa från * till * 
varvet ut = 32 m

Sticka 7 varv resår (2 räta, 2 aviga).

Avmaska i resår (rät maska på rät, avig maska på avig).

MONTERING
Fäst alla trådändor.
Skölj upp tröjan enligt tvättinstruktionen på banderol-
len. Låt torka plant på en handduk.


