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Denna korta och lite breda T-shirt passar per-
fekt till ett par byxor med hög midja eller kjol. 
Fie är stickad med ett enkelt feminint struk-
turmönster i den sköna bomull/ull-kvaliteten 
Merci. 
Vill man understryka det feminina kan T-
shirten användas tillsammans med den lilla 
löskragen som även den finns med i beskriv-
ningen.

3:e svenska utgåvan - april 2021 © Filcolana A/S
Svensk översättning: Maria Gustafsson

Material
Tröja:
200 (200) 250 (250) g Merci från Filcolana i färg 1110 
(Duckling)
Rundsticka 3 mm, 60 cm
Strumpstickor 3 mm
Stickmarkörer eller tråd i kontrastfärg
Krage:
17 g Merci från Filcolana i färg 101 (Natural white)
2 strumpstickor 2,5 mm
Rundsticka 3 mm

Storlekar
S (M) L (XL)

Mått
Passar till övervidd: 80-88 (89-96) 97-104 (105-112) 
cm 
Övervidd: 94 (103) 111 (120) cm
Ärmlängd: 6 cm samtliga storlekar
Hel längd: 46 (48) 50 (52) cm

Stickfasthet
28 maskor och 37 varv i slätstickning på sticka p 3 
mm = 10 x 10 cm.
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Speciella förkortningar
1 ödhpt (överdragshoptagning) vänsterlutande hop-
tagning: lyft 1 maska rätt, sticka 1 rät maska, drag 
den lyfta maskan över.

Arbetsgång
T-shirtens ärmar och kropp mönsterstickas nerifrån 
och upp. Delarna sammanfogas och oket stickas med 
minskningar så att ärmen får en ärmkupa. Axlarna 
stickas ihop och sist stickas halskanten.
Kragen stickas separat.

Kropp
Lägg med vanlig korsuppläggning och rundsticka 3 
mm upp 240 (260) 280 (300) maskor. Sammanfoga 
för att sticka runt och sticka 3 cm vriden resår (1 
vriden rät, 1 avig).
Sticka mönster enligt diagrammet och öka jämnt för-
delat över 1:a varvet till 264 (288) 312 (336) maskor. 
Sätt en markör i var sida med 132 (144) 156 (168) 
maskor till fram- respektive bakstycke. Sticka mön-
ster till arbetet mäter c:a 30 (31) 32 (33) cm. Sista 
varvet skall vara mönstervarv 4 eller 8.
Avmaska i båda sidor för ärmhål: avmaska 7 (7) 7 
(7) maskor, sticka mönster till 6 (6) 6 (6) maskor 
före nästa markör, avmaska 13 (13) 13 (13) maskor, 
sticka mönster till 6 (6) 6 (6) maskor återstår på var-
vet, avmaska dessa maskor.
Låt arbetet vila och sticka ärmarna.

Ärmar (båda stickas lika)
Lägg på strumpstickor 3 mm upp 80 (86) 92 (98) ma-
skor. Sammanfoga för att sticka runt, sätt en markör 
på stickan som visar varvets början och sticka 2 cm 
vriden resår (1 vriden rät, 1 avig). 
Sticka mönster enligt diagrammet och öka jämnt för-
delat över 1:a varvet till 90 (96) 102 (108) maskor.
Sticka till mäter c:a 6 cm. Sista varvet skall vara 
mönstervarv 4 eller 8.
Avmaska i båda sidor för ärmhål: avmaska 7 (7) 7 (7) 
maskor, sticka mönster till 6 (6) 6 (6) maskor återstår 
på varvet, avmaska dessa maskor = 77 (83) 89 (95) 
maskor.

Ok
Sätt ihop delarna på en rundsticka 3 mm, placera är-
marna där du maskade av maskor i sidan på kroppen 
= totalt 392 (428) 464 (500) maskor. Sätt markörer 
på stickan i var övergång mellan kropp och ärm (to-
talt 4 markörer). Varvet börjar vid markören mellan 
bakstycket och vänster ärm.

Sticka mönster (se till att anpassa mönstret på alla 
delar) och minska *sticka 2 räta maskor tillsam-
mans, sticka mönster till 2 maskor före nästa markör, 
1 ödhpt, flytta markören*, upprepa *-* ytterligare 
3 ggr och sticka räta maskor varvet ut = 8 maskor 
minskade. 
Upprepa dessa minskningar varje varv ytterligare 3 
(4) 5 (6) ggr och därefter vartannat varv 5 (6) 7 (8) 
ggr = 320 (340) 360 (380) maskor. Avsluta med ett 
varv utan minskningar.

Nu skall markörerna flyttas in 1 maska på respektive 
framstycke och på bakstycket, dvs. 1:a och 3:e mar-
kören flyttas 1 maska åt höger, 2:a och 4:e markören 
flyttas 1 maska åt vänster.
Fortsättningsvis minskas endast på ärmarna: *1 
ödhpt, sticka mönster till 2 maskor före nästa markör, 
sticka 2 räta maskor tillsammans, flytta markören, 
sticka mönster till nästa markör*, upprepa *-* 1 ggr 
till= 4 maskor minskade.
Upprepa dessa minskningar vartannat varv totalt 13 
(13) 13 (13) ggr = 268 (288) 308 (328) maskor.
Nästa varv (rätsidan): *Ta bort markören, 1 rät, 
avmaska 33 (35) 37 (39) maskor (ärm) – det är 1 
maska kvar efter avmaskningen, ta bort markören*, 
sticka 36 (39) 42 (45) maskor mönster, avmaska 27 
(29) 31 (33) maskor (halsringning), sticka mönster 
till markören, upprepa *-* och sticka mönster varvet 
ut.
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Rät på rätsidan, avig på avigsidan

Avig på rätsidan, rät på avigsidan

Diagram
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Bakstycke
Fortsätt att sticka mönster fram och tillbaka över bak-
styckets maskor, lägg upp en ny maska i var sida på 
1:a varvet = 103 (111) 119 (127) maskor.  
Sticka 20 (21) 22 (23) varv mönsterstickning. Låt 
maskorna vila.

Vänster framstycke
#Börja sticka vänster framstycke från avigsidan. Av-
maska de 3 första maskorna, sticka mönster varvet ut 
och lägg upp en ny maska i ärmhålssidan = 35 (38) 
41 (44) maskor.
Sticka mönster fram och tillbaka och avmaska i bör-
jan av vartannat varv mot halsen 2 maskor 1 ggr och 
1 maska 1 ggr = 32 (35) 38 (41) maskor.
Fortsätt att sticka utan minskningar till totalt 24 (25) 
27 (28) varv (räknat från #). Låt maskorna vila.

Höger framstycke
#Lägg upp 1 maska på högerstickan, fortsätt att 
sticka på höger framstycke från avigsidan, sticka 
mönster varvet ut = 38 (41) 44 (47) m.
Sticka mönster fram och tillbaka och avmaska i bör-
jan av vartannat varv mot halsen 3 maskor 1 ggr, 2 
maskor 1 ggr och 1 maska 1 ggr = 32 (35) 38 (41) 
m.
Fortsätt att sticka utan minskningar till totalt 24 (25) 
27 (28) varv (räknat från #). Låt maskorna vila.

Axlar
Lägg maskorna på det ena framstyckets axel, räta 
mot räta, mot maskorna på bakstyckets axel i samma 
sida. Sticka ihop maskorna från de båda axlarna, två 
och två, samtidigt som du maskar av.
Sticka ihop den andra axeln på samma sätt.

Halskant
Börja med att sticka de vilande maskorna från bak-
stycket räta, fortsätt att plocka upp 3 maskor/4 varv 
längs halskantens vänstersida, plocka upp 1 maska i 
varje avmaskad maska i halsringningen, fortsätt se-
dan att plocka upp lika många maskor utmed höger-
sidan som utmed vänstersidan = totalt c:a 104 (108) 
112 (116) m.
Sticka 2 cm vriden resår (1 vriden rät, 1 avig). maska 
av.
 
Montering
Fäst alla trådändor.
Sy ihop de små hålen under ärmarna och sy ihop 
överst på ärmarna.
Skölj upp arbetet och centrifugera lätt, låt tröjan 
plantorka utlagd på en frottéhandduk.

KRAGE
Börja med att sticka en I-cord (I-snodd): Lägg på 
strumpsticka 2,5 mm upp 3 maskor. *Utan att vända 
på arbetet, skjut maskorna till höger ända av stickan, 
strama garnet bakom arbetet och sticka 3 räta ma-
skor*, upprepa *-*.
Sticka 80 varv I-cord, sätt en markör, sticka 123 varv 

I-cord, sätt en markör och sticka ytterligare 80 varv 
I-cord. ta av garnet och trä trådändan genom de 3 
maskorna.

Plocka med rundsticka 3 mm upp 123 maskor utmed 
mittdelen av I-corden. Sticka fram och tillbaka:
Varv 1 (avigsidan): 2 räta, *3 aviga, 1 rät*, up-
prepa *-* och avsluta varvet med 1 rät.
Varv 2: Sticka räta maskor varvet ut.
Upprepa varv 1 och 2 ytterligare 2 ggr och sticka där-
efter 1 avigt varv.
Varv 8 (rätsidan): 3 räta, *öka 1 maska genom att 
sticka 1 maska om tråden mellan maskorna, 4 räta*, 
upprepa *-* varvet ut = 153 m. 
Varv 9: 2 räta, *4 aviga, 1 rät*, upprepa *-* och 
avsluta varvet med 1 rät.
Varv 10: Sticka räta maskor varvet ut.
Varv 11: Sticka som varv 9.
Varv 12: *5 räta, öka 1 maska genom att sticka 1 
maska om tråden mellan maskorna*, upprepa *-* 
och avsluta varvet med 4 räta = 183 m.
Varv 13: 2 räta, *5 aviga, 1 rät*, upprepa *-* och 
avsluta varvet med 1 rät.
Varv 14: Sticka räta maskor varvet ut.
Varv 15: Sticka som varv 13.
Varv 16: 4 räta *öka 1 maska genom att sticka 1 
maska om tråden mellan maskorna, 6 räta*, upprepa 
*-* och avsluta varvet med1 ökning och 5 räta = 213 
m.
Varv 17: 2 räta, *6 avig, 1 rät*, upprepa *-* och 
avsluta varvet med 1 rät.
Varv 18: Sticka räta maskor varvet ut.
Sticka 4 räta varv (rätstickad kant). Avmaska med 
räta maskor från rätsidan.

Fäst alla trådändor. Skölj upp arbetet, rulla in det i en 
frottéhandduk och pressa ur vattnet, forma kragen 
och låt plantorka utlagd på en frottéhandduk.


