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Holländska ganseys (fiskartröjor) har inspirerat till en liten serie modeller; kofta, tröja,
vantar och strumpor. Tröjan är en klassisk fiskatröja men i en lite snyggare och nättare modell.
Vill du ha den mer rymlig väljer du en eller två storlekar större, tänk bara på att garnåtgången
förändras.
STORLEKAR
S (M) L (XL)
MÅTT
Passar till bystvidd: 80-88 (89-96) 97-104
(105-112) cm
Övervidd: 96 (104) 112 (120) cm
Ärmlängd: 46 cm (samtliga storlekar)
Hel längd mätt mitt bak exklusive halskant: 56 (58) 60
(62) cm
STICKFASTHET
21 maskor och 32 varv slätstickning med 1 tråd av
vardera kvaliteten på sticka 4 mm = 10 x 10 cm.

MATERIAL
Garn från Filcolana
300 (350) 400 (450) g Indiecita i fg 145 (Navy Blue)
200 (250) 250 (250) g Saga i färg 115 (Captain Blue)
Hela plagget stickas med en tråd av vardera kvaliteten
tillsammans.
Rundsticka 3,5 och 4 mm, 40 och 80 cm
Rundsticka 2 eller 2,5 mm att plocka upp maskor
kring halskanten med.
Strumpstickor 3,5 mm
Stickmarkörer eller tråd av kontrastfärg

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.
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Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR
ödhpt (överdragshoptagning)
Lyft 1 maska rätt, sticka 1 rät maska, drag den lyfta
maskan över.
ö1av
Lyft med vänster sticka upp tråden mellan 2 maskor,
framifrån och bak, på stickan, sticka den
vridet avig.
ö1ah
Lyft med vänster sticka upp tråden mellan 2 maskor,
bakifrån och fram, på stickan, sticka den avig.
cdhpt
Centrerad dubbelhoptagning (2 maskor minskade).
Lyft två maskor som om de skulle stickas rätt
tillsammans, sticka 1 rät maska och drag de lyfta
maskorna över den stickade maskan.

Arbetsgång
Tröjan stickas nerifrån och upp.
Först resår och sedan slätstickning till strax före
ärmhålet där det stickas en liten kil i var sida samtidigt
som mönstret påbörjas.
Därefter får kilens maskor vila medan fram- och
bakstycke stickas var för sig. Axlarna stickas ihop,
därefter stickas halskanten.
Sedan plockas maskor upp för ärmarna och kilens
maskor stickas med.
Ärmarna stickas runt, först med minskningar på var
sida om kilen och sedan med centrade minskningar
under ärmen.
Ärmen avslutas med en avig rand och resårmudd.
Diagrammen läses nerifrån och upp och från höger
till vänster.

DIAGRAM
Se sida 6.
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Beskrivning
KROPP
Lägg med 1 tråd av vardera kvaliteten på rundsticka
3,5 mm upp 202 (218) 234 (250) maskor.
Sticka resår (1 rät, 1 avig) runt till arbetet mäter 8 cm.
Byt till rundsticka 4 mm, sticka 1 rätt varv och
2 aviga varv.
Fortsätt sticka slätstickning till arbetet mäter 30 (31)
32 (33) cm.
Sticka 2 aviga varv.
Gör kilar i båda sidor enligt följande:
Nästa varv: Sticka 101 (109) 117 (125) räta, ö1av,
101 (109) 117 (125) räta, ö1ah.

Sticka ytterligare 1 varv med samma indelning av
maskorna och mönster enligt varv 8 i diagram A.
Nästa varv: *Sticka 101 (109) 117 (125) maskor
enligt varv 9 i diagram A, ö1av, 5 aviga, ö1ah*,
upprepa *-*.
Nästa varv: *Sticka 101 (109) 117 (125) maskor
enligt varv 10 i diagram A, 7 aviga *, upprepa *-*.
Sticka ytterligare 1 varv med samma indelning av
maskorna och mönster enligt varv 11 i diagram A.
Sticka 1 rätt varv förutom de 7 kilmaskorna som stickas
aviga.
Ta av garnet, de 7 kilmaskorna i var sida sätts på
maskhållare till att ärmarna skall stickas.

Nästa varv: *Sticka 101 (109) 117 (125) maskor
enligt varv 1 i diagram A, börja vid pilen för vald storlek
för att centrera mönstret, 1 avig*, upprepa *-*.
Sticka ytterligare 1 varv med samma indelning av
maskorna och mönster enligt varv 2 i diagram A.
Nästa varv: *Sticka 101 (109) 117 (125) maskor
enligt varv 3 i diagram A, ö1av, 1 avig, ö1ah*, upprepa
*-*.
Nästa varv: *Sticka 101 (109) 117 (125) maskor
enligt varv 4 i diagram A, 3 aviga*, upprepa *-*.
Sticka ytterligare 1 varv med samma indelning av
maskorna och mönster enligt varv 5 i diagram A.
Nästa varv: *Sticka 101 (109) 117 (125) maskor
enligt varv 6 i diagram A, ö1av, 3 aviga, ö1ah*,
upprepa *-*.
Nästa varv: *Sticka 101 (109) 117 (125) maskor
enligt varv 7 i diagram A, 5 aviga*, upprepa *-*.
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BAKSTYCKE
Börja sticka bakstyckets maskor från avigsidan enligt
följande:
Varv 1 (avigsidan): Sticka räta maskor.

FRAMSTYCKE
Börja sticka framstyckets 101 (109) 117 (125) maskor
från avigsidan, sticka som bakstycket till ärmhålet mäter
16 (17) 18 (19) cm, sista varvet stickas från avigsidan.

Varv 2: Sticka aviga maskor.

Nästa varv (rätsidan): Sticka 39 (42) 45 (48) maskor
mönster, vänd och sticka denna sida av framstycket
färdig för sig.

Varv 3: Sticka aviga maskor.
Varv 4 (rätsidan): Sticka 17 (21) 25 (29) maskor som
maska 1 i diagram B, sticka maska 2 - 68 i diagram B,
sticka 17 (21) 25 (29) maskor som maska 69 i
diagram B.
Fortsätt att sticka fram och tillbaka på detta sätt och
upprepa varv 1 - 6 i diagram B, till ärmhålet mäter 20
(21) 22 (23) cm, sista varvet stickas från avigsidan.
Sticka de 4 första varven i diagram C.
Låt bakstyckets maskor vila.

Avmaska vartannat varv mot halsen 3 maskor 1 ggr,
2 maskor 1 ggr och 1 maska 2 ggr = 32 (35) 38 (41)
maskor.
Fortsätt att sticka till ärmhålet mäter 20 (21) 22 (23)
cm, sista varvet stickas från avigsidan.
Sticka de 11 varven från diagram C, framstycket skall
vara längre än bakstycket.
Låt maskorna vila på maskhållare
Sätt framstyckets mittersta 23 (25) 27 (29) maskor på
en maskhållare.
Sticka de resterande 39 (42) 45 (48) maskorna, börja
från rätsidan och sticka på samma sätt som den andra
sidan.
Sticka ihop axlarna på följande sätt
Sätt de 32 (35) 38 (41) maskorna på den ena sidans
fram- och bakstycke på var sin sticka. Lägg dem räta
mot räta och 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 maskorna 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.
HALSKANT
Plocka på följande sätt upp 2 lager maskor till
halskanten:
Börja bak, i halsens högersida, plocka från rätsidan med
rundsticka 3,5 mm upp 104 (108) 112 (116) maskor
kring halsringningen enligt följande:
Lägg en tunn rundsticka på arbetets avigsida, *stick in
högerstickan i första maskan och under rundstickans
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wire, fånga garnet och drag det genom maskan och ta
av maskan till höger sticka, stick in högerstickan i nästa
maska, ovanför wiren, fånga garnet och drag det
genom maskan, och ta maskan till högerstickan*
Upprepa *-* både där det finns “levande maskor” och
där maskor skall plockas upp längs de lodräta kanterna/avmaskade maskorna.

De följande 2 varven stickas: 3 aviga, sticka räta maskor
varvet ut.

Sticka 2 aviga varv på de maskor som sitter på den
yttersta rundstickan (på arbetets rätsida, mot dej).
Låt maskorna vila men bryt inte garnet.’

Nästa varv: 1 avig, sticka räta maskor till det återstår
2 maskor på varvet, 1 cdhpt (markera denna maska).

Vänd arbetet, ta en ny ända av garnet och sticka 2 räta
varv på de 104 (108) 112 (116) maskorna på stickan
på halsringningens avigsida.
Ta av garnet.
Vänd arbetet så att du åter stickar från rätsidan.
Sticka ihop maskorna från de båda stickorna (den på
rätsidan och den på avigsidan) enligt följande:
Håll stickorna parallellt i vänster hand. *Stick i stickan
i 1:a maskan på främre och bakre stickan samtidigt,
sticka maskorna rätt tillsammans*, upprepa *-* varvet
ut.
Sticka resår (1 rät, 1 avig) runt till halskanten mäter
8 cm.
Maska av i resår, inte för fast.
ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Sticka, från rätsidan de 7 maskorna i ärmhålets botten
aviga, plocka sedan upp 2 maskor/3 varv utmed
ärmhålet = totalt 96 (100) 104 (108) maskor.
Nästa varv: 7 aviga, sticka räta maskor varvet ut.
Minska var 3:e varv enligt följande:

Nästa varv: Sticka 2 aviga, 2 räta tillsammans, sticka
räta maskor till 1 maska återstår, 1 ödhpt.
Nästa varv: Sticka 1 avig, sticka räta maskor varvet ut.

Fortsätt sticka slätstickning runt och minska var
4:e varv enligt följande:
Sticka räta maskor till 1 maska före den markerade
maskan, gör 1 cdhpt.
Upprepa minskningen var 4:e varv totalt 6 (7) 8 (9)
ggr, därefter var 6:e (6:e) 5:e (5:e) varv 13 ggr
(samtliga storlekar) = totalt 50 (52) 54 (56) maskor.
Fortsätt sticka till ärmen mäter 38 cm (samtliga
storlekar) eller till önskad längd.
Sticka 2 aviga varv och 1rätt varv.
Byt till strumpstickor 3,5 mm, sticka 8 cm resår
(1 rät, 1 avig).
Avmaska i resår.
MONTERING
Fäst alla trådändor.
Skölj upp tröjan enligt tvättinstruktionen på banderollen. Låt torka plant på en handduk.

Nästa varv: Sticka 6 aviga, 2 räta tillsammans, sticka
räta maskor till 1 maska återstår, 1 ödhpt (den ena av
dessa är den första av de 6 aviga).
De följande 2 varven stickas: 5 aviga, sticka räta maskor
varvet ut.
Nästa varv: Sticka 4 aviga, 2 räta tillsammans, sticka
räta maskor till 1 maska återstår, 1 ödhpt.
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Börja här
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Sätt 3 maskor på hjälpstickan och håll den bakom arbetet, sticka 1 rät maska samtidigt som du släpper av det extra omslaget
från stickan (så att maskan blir lång), sticka maskorna från hjälpstickan räta.

Sätt 1 maska på hjälpstickan samtidigt som du släpper av det extra omslaget från stickan (så att maskan blir lång), håll den
framför arbetet, sticka 3 räta maskor och sticka maskan från hjälpstickan rät.

Lyft 1 maska med garnet framför arbetet.

Stick in högerstickan i maskan som om den skall stickas avigt, gör 2 omslag om stickan, sticka färdigt maskan som den skall stickas
avig och låt den glida av stickan. Det skall nu vara 2 omslag i maskan på högerstickan.

Avig på rätsidan, rät på rätsidan

Rät på rätsidan, avig på avigsidan
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