
OBSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952

filcolana © 2022 filcolana.dk

#FilcolanaBasketweave
4:e utgåvan - september 2022 © filcolana

Tröjan Basketweave lanserades första gången 2011, den var då stickad i Naturgarn. Sedan dess har 
detta garn utgått och för att denna vackra och klassiska herrtröja inte ska falla helt i glömska har vi 
gjort om den i våra garner Peruvian och Vilja, vi har även lagt till några extra storlekar.
Beskrivningen har 2 olika modeller, en formad, mer kroppsnära och det är den som visas på bilden 
samt en rakare, mer rymlig modell.

BasketweaveDesign: Rachel Søgaard

STORLEKAR
(14 år) XS (S) M (L) XL (2XL)
MÅTT
Passar övervidd:(75) 82 (92) 102 (112) 122 (132) cm
Övervidd: (93) 101 (109) 115 (123) 133 (144) cm
Midja, kroppsnära modell: (80) 88 (96) 101 (109) 
120 (128) cm
Mida, rak modell: (93) 101 (109) 115 (123) 133 
(144) cm
Hel längd: (60) 63 (64) 65 (66) 67 (70) cm
Ärmlängd: (48) 48 (48) 52 (54) 54 (54) cm
STICKFASTHET
15 maskor och 21 varv slätstickning på sticka 7 mm 
= 10 x 10 cm. Stickfastheten är mätt efter tvätt.
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
Kroppsnära modell
(400) 400 (450) 450 (500) 550 (600) g Peruvian 
färg 957 (Very Light Grey) och
(250) 250 (250) 300 (300) 350 (350) g Vilja 
färg 401 (Light Grey)
Rak modell
(400) 450 (500) 550 (550) 600 (650) g Peruvian 
färg 957 (Very Light Grey) och
(250) 250 (300) 350 (350) 350 (400) g Vilja 
färg 401 (Light Grey)
Hela tröjan stickas med 1 tråd av vardera kvaliteten 
tillsammans.

Rundsticka 6 mm, 40 cm
Rundsticka 7 mm, 40 och 80 cm.
Strumpstickor 6 och 7 mm (Strumpstickor och kort 
rundsticka kan uteslutas om man stickar mha magic 
loop på lång rundsticka).

Svensk översättning: Maria Gustafsson
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Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

ö1v (vänsterlutande ökning)
Lyft med vänster sticka upp tråden mellan 2 maskor, 
framifrån och bakåt, sticka den avigidet rät.

ö1h (högerlutande ökning)
Lyft med vänsterstickan upp tråden mellan 2 maskor, 
bakifrån och fram, sticka den rät.

cdhpt (centrerad dubbelhoptagning)
Lyft två maskor som om de skulle stickas rätt tillsam-
mans, sticka 1 rät maska och drag de lyfta maskorna 
över den stickade maskan.

DIAGRAM
Diagrammet läses hela tiden från höger till vänster.

 

Arbetsgång
Basketweave stickas nerifrån och upp. 

Kroppen slätstickas, med ökningar i sidorna, runt upp 
till ärmhålen. 
Önskar man en rakare, mer rymlig modell finns det 
maskantal angivet även för detta.

Kroppens maskor får vila medan ärmarna stickas.

Därefter sammanfogas kropp och ärmar varpå raglan-
oket med det fina flätade korgmönstret stickas.

Till sist sticka kragen, här kan man lätt justera längden 
om man inte vill ha en polokrage. 

 

Rät maska på rätsidan, avig maska på avigsidan

Avig maska på rätsidan, rät maska på avigsidan 
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Börja här
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Beskrivning
KROPP

Endast formad, kroppsnära modell
Lägg, med en tråd av vardera kvaliteten tillsammans, 
på sticka 7 mm upp (120) 132 (144) 152 (164) 180 
(192) maskor. 
Häng en markör som visar varvets början på stickan och 
sammanfoga för att sticka runt, se till att maskorna inte 
snor sej runt stickan.
Sticka 9 cm resår (2 räta, 2 aviga).
Sticka slätstickning (alla varv stickas räta), på första 
varvet sätts en sidomarkör ut efter (60) 66 (72) 76 
(82) 90 (96) maskor.
#
Sticka (5) 5 (5) 6 (6) 6 (5) varv utan ökningar.
Nästa varv (ökningsv.): 1 rät, ö1v, sticka till 1 maska 
efter markören, ö1v, sticka räta maskor varvet ut.
Sticka (5) 5 (4) 6 (6) 6 (5) varv utan ökningar.
Nästa varv (ökningsvarv): sticka till 1 maska före 
markören, ö1h, sticka till 1 maska före markören, ö1h, 
1 rät.
#
Upprepa # - # ytterligare (4) 4 (4) 4 (4) 4 (5) ggr = 
(140) 152 (164) 172 (184) 200 (216) maskor. 

Endast rak modell
Lägg, med en tråd av vardera kvaliteten tillsammans, 
på sticka 7 mm upp (140) 152 (164) 172 (184) 200 
(216) maskor.
Häng en markör som visar varvets början på stickan och 
sammanfoga för att sticka runt, se till att maskorna inte 
snor sej runt stickan.
Sticka 9 cm resår (2 räta, 2 aviga).
Sticka slätstickning runt (alla varv stickas räta), på 
första varvet sätts en sidomarkör ut efter (70) 76 (82) 
86 (92) 100 (108) maskor.

Båda modellerna
Sticka slätstickning till arbetet mäter (40) 40 (41) 42 
(40) 41 (41) cm.

Nästa varv: Sticka till (4) 4 (4) 6 (6) 7 (8) maskor efter 
sidmarkören, Flytta de senast stickade (8) 8 (8) 12 
(12) 14 (16) maskorna ((4) 4 (4) 6 (6) 7 (8) maskor på 
var sida om markören) till en maskhållare, sticka varvet 
ut, flytta (4) 4 (4) 6 (6) 7 (8) maskor på var sida om 
markören till en maskhållare. Ta av garnet

Arbetet är delat med (62) 68 (74) 74 (80) 86 (92) 
maskor vardera till fram- och bakstycke. 
Låt kroppen vila och sticka ärmarna.

ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Lägg, med en tråd av vardera kvaliteten tillsammans, på 
sticka 7 mm upp (36) 36 (36) 40 (40) 44 (44) maskor. 
Häng en markör som visar varvets början på stickan och 
sammanfoga för att sticka runt, se till att maskorna inte 
snor sej runt stickan.

Sticka 9 cm resår (2 räta, 2 aviga).

Nästa varv (ökningsvarv): 1 rät, ö1v, sticka räta 
maskor till 1 maska återstår, ö1h, 1 rät.

Sticka (2) 2 (2) 3 (2) 2 (2) räta varv utan ökningar.

Nästa varv (ökningsvarv): 1 rät, ö1v, sticka räta 
maskor varvet ut.

Strik 2 räta varv utan ökningar.

Nästa varv (ökningsvarv): Sticka räta maskor till 
1 maska före markören, ö1h, 1 rät.

Upprepa dessa (6) 6 (6) 7 (6) 6 (6) varv totalt (10) 10 
(10) 10 (13) 12 (13) ggr, till totalt (58) 58 (58) 62 
(68) 70 (72) maskor. 
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Fortsätt att sticka till ärmen mäter (48) 48 (48) 52 
(54) 54 (54) cm.

Ta av garnet och flytta (4) 4 (4) 6 (6) 7 (8) maskor på 
var sida om markören till en maskhållare. 
Låt de resterande (50) 50 (50) 50 (56) 56 (56) 
maskorna vila medan du stickar den andra ärmen.

OK
Sammanfoga alla delar på samma rundsticka enligt 
följande:
Sticka 1 rätt varv, börja att sticka bakstyckets  (62) 68 
(74) 74 (80) 86 (92) maskor, dela på trådarna och 
lägg upp en ny maska med korsuppläggning, markera 
denna maska (raglanmaska) sticka den ena ärmens 
maskor räta (vänster ärm), lägg upp en ny maska och 
markera denna maska (raglanmaska), sticka framstyck-
ets maskor, lägg upp en ny maska och markera denna 
maska (raglanmaska), sticka den andra ärmens maskor 
(höger ärm), lägg upp en ny maska och markera denna 
maska (raglanmaska) = totalt (228) 240 (252) 252 
(276) 288 (300) maskor.

Fortsätt att sticka mönster enligt diagrammet och att 
minska för raglan enligt följande:
Nästa varv (diagrammets 1:a varv): 1 rät, **1 rät, 
*4 aviga, 2 räta*, upprepa *-* till 2 maskor före den 
markerade raglanmaskan, 1 rät, cdhpt**, upprepa 
** - ** varvet ut.

Varvet börjar fortsättningsvis efter cdhpt på bak-
styckets högra raglan.

Nästa varv: Sticka enligt diagrammet varvet ut, raglan-
maskorna stickas räta.

Fortsätt att sticka enligt diagrammet med raglan-
minskningar vart 2:a varv totalt (21) 22 (24) 23 (26) 
27 (28) ggr, till det är totalt (60) 64 (60) 68 (68) 72 
(76) maskor kvar. Sista varvet skall vara ett varv utan 
minskningar.

Fortsätt att sticka mönster enligt diagrammet, utan 
raglanminskningar, ytterligare (0) 2 (0) 4 (4) 0 (2) 
varv. De två sista varven skall vara två räta varv enligt 
diagrammet.

Byt till sticka 6 mm.

POLOKRAGE
Endast storlek XS, XL och 2XL
Nästa varv: Sticka 1 rät, *2 aviga, 2 räta*, Upprepa 
*-* varvet ut och minska SAMTIDIGT genom att 
sticka 2 maskor rätt tillsammans mitt på bakstycket, 
framstycket och båda ärmarna, totalt minskas 4 maskor, 
avsluta varvet med 1 rät = (-) 60 (-) - (-) 68 (72) 
maskor.

Endast storlek 14 år, S, M och L
Nästa varv: 1 rät, *2 aviga, 2 räta *, upprepa *-* var-
vet ut, avsluta varvet med 1 rät.

Samtliga storlekar
Strik 11 cm resår.

Avmaska löst med en elastisk avmaskning enligt 
följande:
Vänd på arbetet så att avmaskningen görs från avig-
sidan.
Avmaskningsvarv:  Lyft 1 maska avigt, 1 avig, 
*stick in vänsterstickan i de 2 maskorna på höger-
stickan så att vänster sticka ligger framför högerstickan, 
fånga garnet med högerstickan och sticka 1 rät maska 
genom båda maskorna*, sticka 1 rät, upprepa *-*, 
drag den 2:a maskan på högerstickan över den 1:a 
maskan (som vid vanlig avmaskning)**, sticka 1 rät, 
upprepa *-**, sticka 1 avig, upprepa *-**. 
Fortsätt på detta sätt varvet ut, se till att maskorna hela 
tiden stickas i resår (som maskorna visar) innan de 
maskas av. 

MONTERING
Sy ihop de vilande maskorna under ärmarna med 
maskstygn.
Skölj upp tröjan enligt tvättinstruktionen på banderol-
len och låt den torka plant på en handduk.


