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Jan Johansson var en svensk jazzpianist och kompositör som skapade en personlig, dämpad 
och mycket speciell skandinavisk jazz med nordisk ton. Han utmärkte sig på 1960-talet som 
en av Europas bästa jazzmusiker. Jan Johansson är också kompositören bakom titelspåret till 
tv-serien om Pippi Långstrump.

JanDesign: Sanne Bjerregaard

STORLEKAR
S (M) L (XL) 2XL
MÅTT
Passar övervidd: 90-97 (98-105) 106-111 (112-123) 
124-132 cm
Övervidd: 106 (114) 119 (127) 136 cm
Hel längd (inkl. halskant): 68 (69) 71 (73) 73 cm
Ärmlängd: 49 (49) 49 (50) 51 cm
STICKFASTHET
23 maskor x 25 varv mönsterstickning med 2 färger på 
sticka 4,5 mm = 10 x 10 cm.
Stickfastheten är mätt efter tvätt.
Stickstorleken är endast vägledande. 
Om du får rätt maskantal men fel varvantal kan det 
hjälpa att byta material på stickorna, tex från metall till 
trä eller omvänt.
OBS: Det kan vara nödvändigt att byta stickstorlek 
när du stickar flerfärgsmönster om du får en annan 
stickfasthet än när du stickar med en färg. Kontrollera 
din stickfasthet löpande så att du vid behov kan byta 
stickstorlek när du skiftar mellan teknikerna.

MATERIAL
Garn från Filcolana
Färg A: 350 (350) 400 (450) 500 g Pernilla 
färg 827 (Dijon) och 
175 (175) 200 (225) 250 g Alva färg 827 (Dijon)
Färg B: 50 (100) 100 (100) 100 g Pernilla färg 819 
(Raindrop) och 
25 (25) 50 (50) 50 g Alva färg 281 (Rime Frost)
Färg C: 50 (100) 100 (100) 100 g Pernilla färg 818 
(Fisherman Blue) och 
25 (25) 50 (50) g Alva färg 145 (Navy)
Var färg stickas med 1 tråd Pernilla och 1 tråd Alva 
tillsammans.

Rundsticka 3,5 och 4,5 mm, 40 och 80 cm. 
Strumpstickor 3,5 och 4,5 mm till ärmar.
Strumpstickor och rundsticka 40 plus 60 cm kan 
uteslutas om man stickar mha magic loop på lång rund-
sticka).
4 stickmarkörer (svart, röd, blå och grön). Färgerna 
är inte det viktiga, du skall kunna skilja markörerna åt. 
2 maskhållare att låta maskor att vila på.

Svensk översättning: Maria Gustafsson
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Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

ö1h (högerlutande ökning): Lyft med vänsterstickan 
upp tråden mellan 2 maskor, bakifrån och fram, sticka 
den rät.
ö1v (vänsterlutande ökning): Lyft med vänster sticka 
upp tråden mellan 2 maskor, framifrån och bakåt, 
sticka den vridet rät.
ödhpt (överdragshoptagning, vänsterlutande hop-
tagning): Lyft 1 maska rätt, sticka 1 rät maska, drag 
den lyfta maskan över.

SPECIELLA TEKNIKER

Förkortade varv (German short rows): Lyft en maska 
med garnet framför arbetet (mot dej), för garnet över 
högerstickan och bakåt (från dej), dra åt = ”vändmas-
ka”. Du har nu två maskbågar eller 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, 
rätt eller avigt beroende på vad mönstret visar.
Flerfärgsstickning med två färger: När man 
stickar flerfärgsstickning med två färger kommer en av 
färgerna att framträda mer än den andra i det färdiga 
arbetet. Den som framträder mest kallas dominant. 
Vilken färg som blir dominant beror på hur man håller 
garnerna, vanligen blir den som hålls längst till vänster 
på fingrarna så att den ligger närmast hjärtat (närmast 
arbetet) dominant. Den icke dominanta färgen löper då 
bakom den dominanta och framhäver den på arbetets 
rätsida. För att få ett enhetligt intryck skall man vara 
konsekvent med vilken färg som är dominant, i denna 
beskrivning skall mönsterfärgerna B och C vara de 
dominanta färgerna.
Uppläggning av nya maskor under ärmarna
Om arbetet delas på ett varv med flerfärgsmönster:
Lägg upp maskorna med vanlig korsuppläggning med 
den ena färgen runt tummen och den andra över pek-
fingret. Det är färgen som ligger över pekfingret som 
bestämmer färgen på maskan som läggs upp. Alternera 
plats på färgerna och lägg upp maskorna i mönster så 
att det stämmer med det stickade mönstrets färger.
Om arbetet delas på ett enfärgat varv:
Dela på de 2 trådarna så att du har Alva runt tummen 
och Pernilla över pekfingret, lägg upp maskorna med 
vanlig korsuppläggning, de nya maskorna på stickan 
blir i Pernilla. 
När maskorna är upplagda stickar man åter med 
trådarna tillsammans.

Arbetsgång
Tröjan stickas uppifrån och ner med förkortade varv i 
nacken för att ge ringningen bättre passform.
Mönstret är flerfärgsstickat med två färger, den tråd 
man inte stickar med löper på arbetets avigsida (flotter-
ing). 
Arbetet delas så att ärmar och kropp stickas färdiga var 
för sig.

DIAGRAM 
Diagrammet läses på alla varv från höger till vänster.
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Beskrivning
HALSKANT
Lägg med färg A på 40 cm rundsticka 3,5 mm upp 116 
(116) 120 (128) 128 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 resår (1 rät, 1 avig), till resåren mäter 10 cm.

Vik resåren dubbel så att uppläggningskanten ligger 
innerst, längst bort från dej, sticka ihop resåren enligt 
följande:
Stick in vänsterstickan i den första maskan i upplägg-
ningskanten så att den ligger utanför maskorna på 
stickan, sticka 2 räta maskor tillsammans , *stick in 
vänsterstickan i nästa maska i uppläggningskanten så 
att den ligger utanför maskorna på stickan, sticka 2 räta 
maskor tillsammans*, upprepa *.* varvet ut.

Byt  till rundsticka 4,5 mm.

OK
Endast storlek S och M
Indelningsvarv: Sticka 1 rät (raglanmaska) och 
markera denna maska med en svart markör (varvets 
början), sticka 12 räta (höger ärm), sticka 1 rät och 
markera denna maska (raglanmaska) med en röd 
markör, sticka 44 räta (framstycke), sticka 1 rät och 
markera denna maska (raglanmaska) med en grön 
markör, sticka 12 räta (vänster ärm), sticka 1 rät 
och markera denna maska (raglanmaska) med en blå 
markör, sticka 44 räta (bakstycke).

Endast storlek L
Indelningsvarv: Sticka 1 rät (raglanmaska) och 
markera denna maska med en svart markör (varvets 
början), sticka 5 räta, ö1v, 4 räta, ö1v, 5 räta (= 16 
maskor till höger ärm), sticka 1 rät och markera denna 
maska (raglanmaska) med en röd markör, sticka 
10 räta, ö1v, 8 räta, ö1v, 8 räta, ö1v, 8 räta, ö1v, 
10 räta (= 48 maskor till framstycket), sticka 1 rät 
och markera denna maska (raglanmaska) med en grön 
markör, sticka 5 räta, ö1v, 4 räta, ö1v, 5 räta (= 16 
maskor till vänster ärm), sticka 1 rät och markera denna 
maska (raglanmaska) med en blå markör, sticka 10 räta, 
ö1v, 8 räta, ö1v, 8 räta, ö1v, 8 räta, ö1v, 10 räta (= 48 
maskor till bakstycket) = 132 (132) maskor.

Endast storlek XL och 2XL
Indelningsvarv: Sticka 1 rät (raglanmaska) och 
markera denna maska med en svart markör (varvets 
början), sticka 5 räta, ö1v, 4 räta, ö1v, 5 räta (= 16 
maskor till höger ärm), sticka 1 rät och markera denna 
maska (raglanmaska) med en röd markör, sticka 
10 räta, ö1v, 9 räta, ö1v, 10 räta, ö1v, 9 räta, ö1v, 
10 räta (= 52 maskor till framstycket), sticka 1 rät 
och markera denna maska (raglanmaska) med en grön 
markör, sticka 5 räta, ö1v, 4 räta, ö1v, 5 räta (= 16 
maskor till vänster ärm), sticka 1 rät och markera denna 
maska (raglanmaska) med en blå markör, sticka 10 räta, 
ö1v, 9 räta, ö1v, 10 räta, ö1v, 9 räta, ö1v, 10 räta
(= 52 maskor till bakstycket) = (140) 140 maskor.

Samtliga storlekar
Öka på båda sidor om raglanmaskorna samtidigt som 
du stickar förkortade varv för att forma halsringningen 
enligt följande:
Förkortat varv 1: Sticka 1 rät, ö1v, sticka räta maskor 
till den röda markören, ö1h, 1 rät, ö1v, 3 räta, vänd.
Förkortat varv 2 (avigsidan): 1 vändmaska, sticka 
aviga maskor till 3 maskor efter den gröna markören, 
vänd.
Förkortat varv 3: 1 vändmaska, sticka räta maskor 
till den gröna markören, ö1h, 1 rät, ö1v, sticka räta 
maskor till den blå markören, ö1h, 1 rät, ö1v, sticka 
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räta maskor till den svarta markören, ö1h, 1 rät, ö1v, 
sticka räta maskor till den röda markören, ö1h, 1 rät, 
ö1v, sticka räta maskor till vändmaska från föregående 
varv, sticka denna rät, 3 räta, vänd.
Förkortat varv 4: 1 vändmaska, sticka aviga maskor till 
vändmaska från föregående varv, sticka denna avig, 3 
aviga, vänd.

Upprepa varv 3 och 4 ytterligare 3 (3) 4 (4) 4 ggr, till 
totalt 5 (5) 6 (6) 6 vändningar är gjorda i var sida. 

Sista förkortat varv: Sticka som varv 3 till den svarta 
markören. 

Vänd INTE på arbetet.

Samtliga förkortade varv är stickade och det skall vara 
54 (54) 60 (64) 64 maskor på respektive fram- och 
bakstycke och 22 (22) 28 (28) 28 maskor på vardera 
ärmen.

Fortsätt att sticka runt (färgerna på markörerna anges 
fortsättningsvis inte)

Sticka 1 rätt varv.

Fortsätt att sticka mönster enligt diagrammet och öka 
samtidigt för raglan vart annat varv.
OBS: Samtliga raglanmaskor stickas med färg A, 
ökningarna görs i den färg som passar enligt mönstret i 
diagrammet, på diagrammets 1:a varv görs ökningarna 
med färg A.

Varv 1: *Sticka 1 rät (raglanmaska), ö1v, sticka räta 
maskor till nästa markör, ö1h*, upprepa *-* varvet ut.

Varv 2: Sticka räta maskor varvet ut.

Upprepa dessa 2 varv till totalt 32 (35) 35 (36) 36 
ökningar är gjorda = 108 (114) 118 (124) 124 
maskor på fram- respektive bakstycke och 76 (82) 86 
(88) 88 maskor på vardera ärmen ärm, avsluta med ett 
varv utan ökningar.

Endast storlek 2XL
Nästa varv: Gör ökningar som tidigare men ENDAST 
på kroppen.
Nästa varv: Sticka räta maskor varvet ut.
Upprepa dessa 2 varv ytterligare 2 ggr = 130 m på 
fram- respektive bakstycke, och 88 maskor på vardera 
ärmen.

Samtliga storlekar
KROPP
Nu skall arbetet delas så att kropp och ärmar stickas 
var för sig, läs om hur du skall lägga upp maskor under 
speciella tekniker.

Nästa varv: Sticka 1 rät (raglanmaska), sätt alla ärm-
maskor fram till nästa raglanmaska på en maskhållare, 
lägg upp 6 (8) 8 (10) 12 nya maskor, häng en markör 
som visar varvets början på stickan och lägg upp 
ytterligare 6 (8) 8 (10) 12 maskor,  sticka 1 rät (raglan-
maska), sticka räta maskor fram till nästa raglanmaska, 
1 rät (raglanmaska), sätt alla ärmmaskor fram till nästa 
raglanmaska på en maskhållare, lägg upp 12 (16) 16 
(20) 24 nya maskor, sticka 1 rät (raglanmaska), sticka 
räta maskor varvet ut = 244 (264) 272 (292) 312 
maskor.

Fortsätt att sticka kroppen rakt ner och se till att 
mönstret passar mot mönstret i oket, sticka till kroppen 
mäter ca. 32 (30) 32 (33) 31 cm från ärmhålet, avsluta 
med 2 varv i färg A.

NEDERMUDD
Byt  till rundsticka 3,5 mm.

Sticka resår (1 rät, 1 avig) till resåren mäter 6 cm.

Ta av garnet med en trådända som är 3 gånger så lång 
som resårens omkrets och trä den på en trubbig nål.
1. Stick in nålen i 1:a maskan på vänster sticka som om 
den skulle stickas avigt, drag igenom garnet.
2. Stick in nålen mellan 1:a och 2:a maskan, bakifrån 
och ut på framsidan.
3. Stick in nålen i 2:a maskan, framifrån och ut på 
baksidan.
4. Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle 
stickas rät, drag igenom garnet och lyft maskan av 
stickan.
5. Stick från framsidan in nålen, från höger mot 
vänster, bakom 2:a maskans främre maskbåge och 
framåt, drag igenom garnet.
6. Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle 
stickas avigt, drag igenom garnet och lyft maskan av 
stickan.
Upprepa 2 - 6 till det återstår 1 maska (avig) på vänster-
stickan.
Avslutning:
7. Stick från framsidan in nålen, från höger mot 
vänster, i den först avmaskade maskan, drag igenom 
garnet.
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8. Som punkt 6. Samtliga maskor är avmaskade. Fäst 
trådändan ordentligt.
Samtliga maskor är avmaskade. 
Fäst trådändan ordentligt.

ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Plocka, från rätsidan, med sticka 4,5 mm och den/
de färger som passar enligt mönstret upp maskor i 
ärmhålet. Börja mitt i ärmhålet och plocka upp 7 (8) 
9 (10) 12 maskor fram till maskorna på maskhållaren, 
sticka maskorna från maskhållaren räta och plocka upp 
ytterligare 7 (8) 9 (10) 12 maskor fram till mitten av 
ärmhålet, häng en markör som visar varvets början på 
stickan = 90 (98) 104 (108) 112 maskor.

Fortsätt att sticka mönster runt som tidigare, kontroll-
räkna så att mönstret matchar mönstret på oket. 
Mönstret kommer inte stämma mitt under ärmen hela 
tiden. Sticka enligt diagrammet och anpassa mönstret 
efter hand som maskantalet minskas.
 
Sticka 3 (3) 2 (2) 2 varv mönster utan minskningar.

Nästa varv: Sticka 2 räta tillsammans, sticka mönster 
varvet ut.

Strik 3 (3) 2 (2) 2 varv mönster utan minskningar.

Nästa varv: Sticka mönster till 2 maskor återstår, gör 
1 ödhpt.

Upprepa dessa 8 (8) 6 (6) varv till det återstår 72 (72) 
74 (74) 78 maskor, under ärmen anpassas mönstret 
löpande, men det kommer inte att passa helt mitt under 
ärmen.

Fortsätt att sticka till ärmen mäter ca. 41 (41) 41 (42) 
43 cm, avsluta med 2 varv i färg A.

Nästa varv (minskningsvarv): Sticka *4 (4) 4 (4) 4 
räta, 2 räta tillsammans*, upprepa *-*, varvet ut, 
avsluta med 0 (0) 2 (2) 6 räta = 60 (60) 62 (62) 66 m

ÄRMMUDD
Byt  till sticka 3,5 mm.

Sticka resår (1 rät, 1 avig), till resåren mäter 7 cm. 

Avmaska med sydd italiensk avmaskning som på 
kroppen.

MONTERING
Fäst alla trådändor. 

Om det blir små hål i sidorna vid ärmhålen syst dessa till 
från avigsidan.

Skölj upp tröjan enligt tvättinstruktionen på banderol-
len. Låt torka plant på en handduk.


