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Nationalbanken i Köpenhamn anses vara ett 
av arkitekten Arne Jacobsens främsta verk. 
Fasaderna är klädda med den Porsgrunn-mar-
mor, som han ofta använde – bl.a. till råd-
huset i Aarhus. De släta marmorytorna som 
bryts av lodräta fönsterpartier ändrar färg 
efter vädret, från ljusgrått till ljusblått och 
ljusgrönt. Färgerna och strukturen på denna 
ikoniska byggnad har gett inspiration till top-
pen.
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Svensk översättning: Maria Gustafsson

Material
350 (400) g Indiecita från Filcolana i färg 819 (Rain-
drop melange)
Rundsticka 3 mm, 40 och 80 cm

Storlekar
S/M (L/XL)

Mått
Passar till övervidd: 80-96 (97-104) cm 
Omkrets nertill: 160 (171) cm
Hel längd: 63 (67) cm

Stickfasthet
24 m och 34 varv i slätstickning på stickor 3 mm = 
10 x 10 cm.

Speciella förkortningar
ö1h: Högerlutande ökning, lyft upp tråden mellan 2 
maskor,  bakifrån och fram, på vänster sticka, sticka 
den rät.
ö1v: Vänsterlutande ökning, lyft upp tråden mellan 2 
maskor på stickan, sticka den vridet rät.
ö1ha: Högerlutande ökning (avig), lyft upp tråden 
mellan 2 maskor,  bakifrån och fram, på vänster 
sticka, sticka den avigt.
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ö1va: Vänsterlutande ökning (avig), lyft upp tråden 
mellan 2 maskor på stickan, sticka den vridet avig.

Arbetsgång
Toppen stickas uppifrån och ner. Övre delen av 
axelpartiet stickas fram och tillbaka i avigvänd slät-
stickning med ökningar på var sida om 3 maskor 
på var axel och i var sida till halsens V-ringning tills 
vidden är nådd. Framstyckena stickas var för sig tills 
V-ringningen är klar, därefter stickas framstyckena 
tillsammans tills ärmhålet har önskat mått. Efter 
detta stickas bakstycket med minskningar för ärmhå-
let i var sida tills även ärmhålet bak har önskat mått.
Fortsättningsvis stickas kroppen runt med struktur-
mönster och avslutande resårkant.
Till sist stickas resårkanter kring ärmhål och V-ring-
ning.

Ok
Lägg upp 63 (69) maskor, sticka fram och tillbaka:
Varv 1 (avigsidan): Sticka 2 räta, 3 aviga (axelma-
skor), 25 (28) räta, 1 rät, 1 avig, 1 rät (dessa 3 ma-
skor är mitt på ryggen), 25 (28) räta, 3 aviga (axel-
maskor), 2 räta maskor.
Varv 2: Sticka 2 aviga, ö1ha, 3 räta, ö1va, 25 (28) 
aviga, 3 räta, 25 (28) aviga, ö1ha, 3 räta, ö1va, 2 
aviga maskor.
Varv 3: Sticka 3 räta, ö1v, 3 aviga, ö1h, 26 (29) räta, 
1 rät, 1 avig, 1 rät, 26 (29) räta, ö1v, 3 aviga, ö1h, 3 
räta maskor.
Varv 4: Sticka 4 aviga, ö1ha, 3 räta, ö1va, 27 (30) 
aviga, 3 räta, 27 (30) aviga, ö1ha, 3 räta, ö1va, 4 
aviga maskor.
Varv 5: Sticka 1 rät, ö1h, 4 räta, ö1v, 3 aviga, ö1h, 
28 (31) räta, 1 rät, 1 avig, 1 rät, 28 (31) räta, ö1v, 3 
aviga, ö1h, 4 räta, ö1v, 1 rät maska.
Upprepa varv 2 - 5 så att det ökas på var sida om de 
3 axelmaskorna varje varv och på var sida innanför 
den yttersta maskan vid framkanterna var 4:e varv. 
På detta sätt ökas 4 maskor på varv 2, 3 och 4 samt 
6 maskor på varv 5, totalt 18 maskor på de 4 varven.
Upprepa varv 2 - 5 ytterligare 17 (18) ggr. 

Endast storlek L/XL
Sticka varv 2 ytterligare 1 ggr.

Samtliga storlekar
Det skall nu vara 97 (105) maskor på den ena sidan 
av bakstycket, mellan axelmaskorna och de 3 mitt-
maskorna. Låt bakstyckets  197 (213) maskor plus de 
3 axelmaskorna vila och fortsätt att sticka fram och 
tillbaka på först det ena och sedan det andra fram-
stycket.

Framstycken
Sticka avigvänd slätstickning, fram och tillbaka. 
Fortsätt att göra ökningar mot framkanten var 4:e 
varv som tidigare och minska samtidigt 1 maska i 
ärmhålssidan var 4:e varv totalt 5 ggr.
Sticka tills det är totalt 93 (101) maskor på fram-
stycket (och minskningarna mot ärmhålet är gjorda 5 

ggr), låt arbetet vila och sticka andra framstycket på 
samma sätt men spegelvänt.
Fortsättningsvis skall framstyckena stickas tillsam-
mans, lägg upp 1 ny maska mitt fram mellan dem = 
187 (203) maskor. 
Fortsätt att sticka neråt, de 3 mittersta maskorna 
skall stickas som mittmaskorna på bakstycket  (1 rät, 
1 avig, 1 rät på avigsidan och 3 räta på rätsidan), tills 
ärmhålet mäter c:a 17 (19) cm.
Låt framstycket vila och sticka bakstycket.

Bakstycke
Sätt de 3 axelmaskorna i båda sidor på en tråd.
Fortsätt att sticka fram och tillbaka på bakstycket 
på samma sätt som tidigare och minska samtidigt 1 
maska i ärmhålssidan var 4:e varv totalt 5 ggr = 187 
(203) m.
Fortsätt att sticka tills ärmhålsdjupet är samma som 
på framstycket, räkna gärna antalet varv.

Kropp
Fortsättningsvis stickas runt på både fram- och 
bakstyckets maskor, lägg upp 2 nya maskor i var 
sida = 378 (410) maskor. Sätt en markör mellan de 
2 maskorna i ena ärmhålet och sticka aviga maskor 
förutom på de tre maskorna mitt bak och mitt fram 
som stickas som tidigare (1 rät, 1 avig, 1 rät på det 
ena varvet och 3 räta på det andra).
När arbetet mäter 4 cm från ärmhålet (sista varvet 
skall ha mittmaskorna 1 rät, 1 avig, 1 rät), stickas 
mönster enligt följande:
Varv 1: Sticka räta maskor.
Varv 2 (S/M): Sticka 4 räta, 8 aviga, *1 avig, 1 rät, 
1 avig (som mittmaskorna), 8 aviga, 8 räta, 8 aviga 
*, upprepa från *-* och avsluta med 1 avig, 1 rät, 1 
avig, 8 aviga, 4 räta.
Varv 2 (L/XL): Sticka **4 aviga, 8 räta, 8 aviga, *1 
avig, 1 rät, 1 avig (som mittmaskorna), 8 aviga, 8 
räta, 8 aviga *, upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 
1 avig, 1 rät, 1 avig (som mittmaskorna), 8 aviga, 8 
räta, 4 aviga**, upprepa från ** - **. 

Varv 3 (S/M): Sticka 4 räta, 8 aviga, *3 räta (som 
mittmaskorna), 8 aviga, 8 räta, 8 aviga *, upprepa 
från *-* och avsluta med 3 räta, 8 aviga, 4 räta.
Varv 3 (L/XL): Sticka **4 aviga, 8 räta, 8 aviga, *3 
räta (som mittmaskorna), 8 aviga, 8 räta, 8 aviga *, 
upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 3 räta (som mitt-
maskorna), 8 aviga, 8 räta, 4 aviga **, upprepa från 
** - **

Upprepa varv 2 och 3 ytterligare 3 ggr (gäller båda 
storlekarna), och sticka därefter varv 2 1 ggr.
Varv 11: Sticka räta maskor.

Varv 12 (S/M): Sticka 4 aviga, 8 räta, *1 avig, 1 rät, 
1 avig (som mittmaskorna), 8 räta, 8 aviga, 8 räta 
*, upprepa från *-* och avsluta med 1 avig, 1 rät, 1 
avig, 8 räta, 4 aviga.
Varv 12 (L/XL): Sticka **4 räta, 8 aviga, 8 räta, *1 
avig, 1 rät, 1 avig (som mittmaskorna), 8 räta, 8 
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aviga, 8 räta *, upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 
1 avig, 1 rät, 1 avig (som mittmaskorna), 8 räta, 8 
aviga, 4 räta **, upprepa från ** - **

Varv 13 (S/M): Sticka 4 aviga, 8 räta, *3 räta (som 
mittmaskorna), 8 räta, 8 aviga, 8 räta *, upprepa 
från *-* och avsluta med 3 räta, 8 räta, 4 aviga.
Varv 13 (L/XL): Sticka **4 räta, 8 aviga, 8 räta, *3 
räta (som mittmaskorna), 8 räta, 8 aviga, 8 räta *, 
upprepa från *-* ytterligare 5 ggr, 3 räta (som mitt-
maskorna), 8 räta, 8 aviga, 4 räta **, upprepa från 
** - **

Upprepa varv 12 och 13 ytterligare 3 ggr (gäller båda 
storlekarna), och sticka därefter varv 12 1 ggr.
Upprepa mönstrets 20 varv ytterligare 2 (3) ggr.

Storlek S/M
Sticka varv 1 - 10 ytterligare 1 ggr.

Samtliga storlekar
Sticka pärlresår:
Varv 1: Sticka räta maskor.
Varv 2: Sticka *1 avig, 1 rät*, upprepa från *-* var-
vet ut. Kontrollera att mönstret passar med mittmas-
kan från varven innan.
Upprepa varv 1 - 2 till totalt 11 varv.
Avmaska i resår.

Ärmhålskanter
Plocka upp 3 maskor på 4 varv (hoppa över vart 4:e 
varv) utmed ärmhålskanten, sticka räta maskor på de 
3 axelmaskorna, maskantalet skall vara delbart med 
2. Sticka 11 varv pärlresår på samma sätt som neder-
kanten. Avmaska i resår.

Halskant
Plocka upp 1 maska i varje maska längs nacken, 
plocka upp 3 maskor på 4 varv (hoppa över vart 4:e 
varv) utmed sidorna på V-ringningen, plocka även 
upp 1 maska mitt i V:et, sätt en markering i denna 
maska.
Sticka pärlresår på samma sätt som på nederkanten 
och gör en centrerad dubbelhoptagning mitt i V:et: 
sticka till 1 maska före den markerade maskan, lyft 
två maskor som om de skulle stickas rätt tillsam-
mans, sticka 1 rät maska och drag de lyfta maskorna 
över (2 maskor minskade).
Sticka totalt 11 varv pärlresår. Avmaska i resår.

Montering
Fäst alla trådar.


