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När man stickar med vårt fina ullgarn Saga, 
känns det som om garnet är oändligt, resulta-
tet blir ett lätt material som även kan använ-
das varma dagar.
Tröjan är stickad med ett runt ok som har en 
fin spetsbård, ärmarna är 3/4-långa och per-
fekta på sommaren.
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Material
200 (250) 250 (250) g Saga från Filcolana i färg 257 
(Mint)
Rundsticka 2,5 mm och 3 mm, 80 cm
Strumpstickor 2,5 mm och 3 mm
Stickmarkör eller tråd i kontrastfärg

Storlekar
S (M) L (XL)

Mått
Passar till övervidd: 80-88 (89-96) 97-104 (105-112) 
cm 
Övervidd: 112 (121) 130 (139) cm
Ärmlängd: 33 cm (samtliga storlekar)
Hel längd från axeln: ca. 51 (52) 53 (54) cm

Stickfasthet
27 maskor och 40 varv i slätstickning på sticka 3 mm 
= 10 x 10 cm.

Speciella tekniker
Förkortade varv med German Short Rows (GSR): 
Sticka fram till där vändningen skall göras, vänd. Lyft 
en maska med garnet framför arbetet (mot dej), för 
garnet över högerstickan och bakåt (från dej), dra 
åt = ”vändmaska”. Du har nu två maskbågar el-
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ler en ”dubbelmaska” på stickan, denna räknas som 
en maska. Sticka vidare, nästa gång du kommer till 
”dubbelmaskan” stickas de båda bågarna tillsammans 
som om de vore en maska.

Speciella förkortningar
1 ödhpt (överdragshoptagning) vänsterlutande hop-
tagning: lyft 1 maska rätt, sticka 1 rät maska, drag 
den lyfta maskan över.

Arbetsgång
Tröjan stickas nerifrån och upp, först stickas ärmarna 
och kroppen upp till ärmhålen.
Delarna sammanfogas varpå oket stickas med rag-
lanminskningar och förkortade varv. Därefter stickas 
mönstret, efter mönstret minskas jämnt fördelat över 
resten av oket som avslutas med likadan resår som i 
nederkanten på tröjan.

Kropp
Lägg på rundsticka 2,5 mm upp 304 (328) 352 (376) 
maskor. Sammanfoga för att sticka runt, sätt en 
markör på stickan vid varvets början och en efter 152 
(164) 176 (188) maskor. Sticka 5 cm resår (1 rät, 1 
avig).
Sticka 1 avigt varv.
Byt till rundsticka 3 mm och sticka slätstickning till 
arbetet mäter 34 (35) 36 (37) cm.
Avmaska för ärmhål i båda sidor: Maska av 8 (9) 10 
(11) maskor, sticka räta maskor till 8 (9) 10 (11) 
maskor före nästa markör, maska av 16 (18) 20 (22) 
maskor, sticka räta maskor till det är 8 (9) 10 (11) 
maskor kvar på varvet, avmaska dessa maskor.

Låt arbetet vila och sticka ärmar.

Ärmar (båda stickas lika)
Lägg på strumpstickor 2,5 mm upp 80 (88) 96 (104) 
maskor. Sammanfoga för att sticka runt, sätt en mar-
kör på stickan vid varvets början. Sticka 5 cm resår 
(1 rät, 1 avig).
Sticka 1 avigt varv.
Byt till strumpstickor 3 mm och sticka slätstickning till 
arbetet mäter 33 cm eller önskad ärmlängd.
Avmaska för ärmhål: Maska av 8 (9) 10 (11) maskor, 
sticka räta maskor till det är 8 (9) 10 (11) maskor 
kvar på varvet, avmaska dessa maskor = 64 (70) 76 
(82) m.

Ok
Sätt ihop delarna på en rundsticka 3 mm, sätt mar-
körer på stickan i var övergång mellan kropp och ärm 
(totalt 4 markörer) = 400 (432) 464 (496) m. Varvet 
börjar vid markören mellan bakstycket och vänster 
ärm.
Minska för raglan: *1 ödhpt, sticka räta maskor till 
2 maskor före nästa markör, 2 räta tillsammans*, 
upprepa *-* ytterligare 3 ggr och sticka räta maskor 
varvet ut = 8 maskor minskade. 
Upprepa dessa minskningar varje varv ytterligare 9 
(8) 8 (7) ggr = 320 (360) 392 (432) maskor.
Sticka förkortade varv, använd tekniken German short 
rows enligt ovan: Sticka räta maskor till 10 maskor 
före den 2:a markören (mellan vänster ärm och fram-
stycket), vänd (alla vändningar görs med GSR).
Sticka aviga maskor tillbaka till 10 maskor före 3:e 
markören (mellan höger ärm och framstycket), vänd.
Vänd ytterligare 3 ggr i var sida, vänd alltid 10 ma-
skor före föregående vändning.
Efter sista vändningen stickas 6 (8) 10 (12) räta varv 
runt över alla maskor, glöm inte att sticka ihop dub-

Diagram

Avig

Rät

1 ödhpt: lyft 1 maska rätt, sticka 1 rät 
maska, drag den lyfta maskan över

2 räta maskor tillsammans

Omslag

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



Frida Sida 3

www.filcolana.dk Filcolana

belmaskorna på det 1:a av dessa varv.
Ta bort alla markörer förutom den som visar varvets 
början.
Minska på nästa varv: 0 (0) 12 (0) räta, *2 räta till-
sammans, 14 (13) 17 (16) räta*, upprepa *-* varvet 
ut = 300 (336) 372 (408) m.
Sticka 2 räta varv.
Sticka mönster runt enligt diagrammet, upprepa 
diagrammets maskor varvet ut (= 25 (28) 31 (34) 
mönsterrapporter). Sticka mönstrets 10 varv totalt 3 
ggr, sticka varv 1 - 3 ytterligare 1 ggr.

Sticka 1 rätt varv.
Minska på nästa varv: *2 räta tillsammans, 7 räta, 1 
ödhpt, 1 rät*, upprepa *-* varvet ut = 250 (280) 310 
(340) maskor.
Sticka 1 rätt varv.
Minska på nästa varv: *2 räta tillsammans, 5 räta, 1 
ödhpt, 1 rät*, upprepa *-* varvet ut = 200 (224) 248 
(272) maskor.
Sticka 5 räta varv.
Minska på nästa varv: *2 räta tillsammans, 3 räta, 1 
ödhpt, 1 rät*, upprepa *-* varvet ut = 150 (168) 186 
(204) maskor.
Sticka 4 räta varv.
Minska på nästa varv 0 (10) 20 (30) m jämnt förde-
lade över varvet = 150 (158) 166 (174) maskor.
Byt till rundsticka 2,5 mm. Sticka 1 avigt varv och 1 
rätt varv och avsluta med 2 cm resår (1 rät, 1 avig). 
Avmaska i resår.

Montering
Sy ihop de små hålen under ärmarna. Fäst alla 
trådändor.
Skölj upp arbetet och centrifugera lätt, låt plantorka 
utlagd på en frottéhandduk.


