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När Amager förbränningsanläggning skulle 
renoveras fick arkitekten Bjarke Ingels up-
pdraget. Som alltid angrep han uppgiften på 
ett annorlunda sätt vilket resulterade i en 
skidbacke, ett café och vandringsleder på 85 
meters höjd med en utsikt över hela Köpen-
hamn.
Amager Bakke är en tuff, kort och grovstickad 
slipover med stora flätor på både bak- och 
framstycke. 
Designern har bott på Amager större delen av 
sitt liv och hennes design är därför inspirerad 
av de platser på Amager hon tycker om.
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Material
300 (350) 400 (450) g Peruvian Highland Wool från 
Filcolana i färg 978 (Oatmeal)
75 (100) 100 (125) g Tilia från Filcolana i färg 354 
(Light Truffle)
Rundsticka 5 mm och 6 mm, 60-80 cm
Flätsticka/hjälpsticka
2 maskhållare

Storlekar
S (M) L (XL)

Mått
Passar till övervidd: 84-89 (90-95) 96-104 (105-116) 
cm
Övervidd: 90 (96) 105 (117) cm
Längd: 46 (51) 51 (56) cm

Stickfasthet
14 maskor och 19 varv i slätstickning på stickor 6 
mm, med 1 tråd av vardera kvalitet = 10 x 10 cm. 
Får du inte rätt stickfasthet, prova med en mindre el-
ler större sticka.
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Arbetsgång
Amager Bakke stickas runt i ett stycke, nerifrån och 
upp. Vid ärmhålet delas arbetet och fram- respektive 
bakstycke stickas var för sig. Flätorna fortsätter upp 
på halskanten. Sist stickas kanter runt ärmhål samt 
mudden nertill.

Speciella tekniker 
Förkortade varv (German Short Rows): 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 = ”vänd-
maska”. Du har nu två maskbågar eller en ”dub-
belmaska” på stickan, denna räknas som en maska. 
Sticka vidare, nästa gång du kommer till ”dubbelmas-
kan” stickas de båda bågarna tillsammans som om de 
vore en maska.
Elastisk avmaskning: sticka 2 aviga maskor, *stick in 
vänsterstickan i båda maskorna på höger sticka, håll 
den vänstra stickan framför den högra (närmast dej), 
fånga garnet med höger sticka och drag det igenom 
båda maskorna, sticka 1 avig maska*, upprepa *-* 
tills alla aviga maskor är avmaskade.

Flätor (stickade runt)
Varv 1 - 11: 24 räta maskor.
Varv 12: Sätt 6 maskor på flätstickan och håll den 
bakom arbetet, sticka 6 räta maskor, sticka maskorna 
på flätstickan rätt, sätt 6 maskor på flätstickan och 
håll den framför arbetet, sticka 6 räta maskor och 
sticka maskorna på flätstickan rätt.

Flätor (stickade fram och tillbaka, efter delning 
till bak- och framstycke)
Varv 1, 3 , 5, 7, 9, 11: 24 aviga maskor.
Varv 12, 4, 6, 8, 10: 24 räta maskor.
Varv 12: Sätt 6 maskor på flätstickan och håll den 
bakom arbetet, sticka 6 räta maskor, sticka maskorna 
på flätstickan rätt, sätt 6 maskor på flätstickan och 
håll den framför arbetet, sticka 6 räta maskor och 
sticka maskorna på flätstickan rätt.

Kroppen
Lägg upp 204 (212) 224 (240) maskor på rundsticka 
6 mm, sätt en markör efter 102 (106) 112 (120) 
maskor, sammanfoga för att sticka runt och sätt en 
markör som visar varvets början. Kontrollera att mas-
korna inte vridit sig på stickan.
Varv 1: Sticka 9 (11) 13 (15) aviga, 24 räta (flätans 
varv 11), 6 (6) 7 (9) aviga, 24 räta (flätans varv 
11), 6 (6) 7 (9) aviga, 24 räta (flätans varv 11), 18 
(22) 26 (30) aviga, (sidmarkören sitter mitt i dessa 
maskor), 24 räta (flätans varv 11), 6 (6) 7 (9) aviga, 
24 räta (flätans varv 11), 6 (6) 7 (9) aviga, 24 räta 
(flätans varv 11), 9 (11) 13 (15) aviga.
Sticka enligt denna indelning, med flätmönster (runt) 
på de räta maskorna, börja på mönstervarv 12, tills 
arbetet mäter c:a 24 (24) 24 (32) cm. Sista varvet 
skall vara mönstervarv 9 (9) 9 (3), på sista varvet 
stickas till 2 (4) 5 (7) maskor före varvmarkören.

Dela arbetet och sticka fram- respektive bakstycke för 
sig.
Nästa varv: Avmaska 2 (4) 5 (7) maskor rätt före 
varvmarkören och 2 (4) 5 (7) maskor efter, sticka 
mönster till 2 (4) 5 (7) maskor före sidmarkören,  av-
maska 4 (8) 10 (14) maskor rätt (tag bort markören) 
och sticka mönster varvet ut.
Vänd arbetet, sticka fram och tillbaka över bak-
styckets 98 (98) 102 (106) maskor. Flätmönstret 
stickas nu fram och tillbaka.

Bakstycke
#
Avmaska 2 maskor i början av de följande 2 varven, 
avmaska där efter 1 maska i början av de följande 6 
varven = 88 (88) 92 (96) maskor.
Det skall nu vara 2 (2) 3 (3) maskor utanför den yt-
tersta flätan i var sida.
Kanterna stickas fortsättningsvis 2 (2) 3 (3) aviga på 
rätsidan och 2 (2) 3 (3) räta på avigsidan. 
#
Sticka mönster tills arbetet mäter c:a 18 (23) 23 (25) 
cm från ärmhålet. Sista varvet skall vara mönstervarv 
12 som är ett varv från rätsidan.
Nästa varv stickas (avigsidan): 2 (2) 3 (3) räta, 6 
aviga, [2 aviga tillsammans] 6 ggr, 6 aviga, 6 (6) 7 
(9) räta, 24 aviga (mittflätan), 6 (6) 7 (9) räta, 6 
aviga, [2 aviga tillsammans] 6 ggr, 6 aviga, 2 (2) 3 
(3) räta. 
De yttersta flätorna är nu 18 maskor och det skall 
vara totalt 76 (76) 80 (84) maskor.
Nästa varv: 2 (2) 3 (3) aviga, 18 räta, 6 (6) 7 (9) 
aviga, 24 räta, 6 (6) 7 (9) aviga, 18 räta, 2 (2) 3 (3) 
aviga.
Nästa varv: 2 (2) 3 (3) räta, 18 aviga, 6 (6) 7 (9) 
räta, 24 aviga, 6 (6) 7 (9) räta, 18 aviga, 2 (2) 3 (3) 
räta.
Låt bakstyckets maskor vila och sticka framstycket.

Framstycke
Börja sticka från avigsidan och sticka som bakstycket 
från # - #. Sticka på samma sätt tills arbetet mäter 
c:a 16 (21) 21 (23) cm från ärmhålet. Sista varvet 
skall vara mönstervarv 9 som är ett varv från avigsi-
dan.

Axel
Varv 1 (rätsidan): Sticka 2 (2) 3 (3) aviga, 24 räta, 5 
aviga, vänd och låt resterande maskor vila.
Varv 2: Avmaska 2 maskor, sticka räta på räta och 
aviga på aviga varvet ut.
Varv 3: Sticka enligt mönstret (glöm inte flätningen) 
varvet ut.
Varv 4: Avmaska 1 maska, sticka 1 rät, 6 aviga, [2 
aviga tillsammans] 6 ggr, 6 aviga, 2 (2) 3 (3) räta.
Varv 5: Sticka 2 (2) 3 (3) aviga, 18 räta, sticka avigt 
varvet ut.
Varv 6: Avmaska 1 maska, sticka 18 aviga, 2 (2) 3 
(3) räta.
Avmaska och sticka ihop axeln med bakstyckets vän-
steraxel:
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Sätt bakstyckets första 21 (21) 22 (22) maskor (vän-
ster axel) på en extrasticka, lägg styckena rätsida 
mot rätsida (stickorna skall ligga parallellt) Sticka 
ihop de två första maskorna på båda stickorna rätt 
(en maska från var sticka), sticka ihop de två följande 
maskorna på båda stickorna rätt och drag den 2:a 
maskan på högerstickan över den 1:a precis som vid 
vanlig avmaskning. Fortsätt på detta sätt tills samt-
liga axelmaskor är avmaskade.
Flytta framstyckets följande 26 (26) 28 (32) maskor 
till en maskhållare.
Sticka höger axel: 
Varv 1 (rätsidan): Avmaska 2 maskor, sticka enligt 
mönstret varvet ut.
Varv 2: Sticka räta på räta och aviga på aviga varvet 
ut.
Varv 3: Avmaska 1 maska, sticka enligt mönstret 
(glöm inte flätningen) varvet ut.
Varv 4: Sticka 2 (2) 3 (3) räta, 6 aviga, [2 aviga till-
sammans] 6 ggr, 6 aviga, 2 räta.
Varv 5: Avmaska 1 maska, sticka 18 räta, 2 (2) 3 (3) 
aviga.
Varv 6: Sticka 2 (2) 3 (3) räta, 18 aviga, 1 rät.
Sätt bakstyckets sista 21 (21) 22 (22) maskor (hö-
ger axel) på en extrasticka, avmaska och sticka ihop 
axeln som på vänster sida.

Halskant
OBS: Du kommer att sticka olika varv i flätmönstret 
på fram- respektive bakstycke. Det kan vara bra att 
pricka av varven noga så att du inte flätar på fel varv.
Börja vid axelsömmen på bakstyckets högeraxel, 
plocka med rundsticka 6 mm upp maskor utmed hals-
ringnigen:
Plocka upp 1 maska i axelsömmen, sticka bakstyckets 
kvarvarande maskor (räta på räta och aviga på aviga) 
(flätmönstret stickas enligt mönstervarv 6), plocka 
upp 1 maska i axelsömmen, plocka upp 7 (7) 8 (10) 
maskor fram till maskorna på maskhållaren, sticka 
1 avig, sticka flätmönstret enligt mönstervarv 10, 1 
avig, plocka upp 7 (7) 8 (10) maskor = 76 (76) 80 
(88) maskor.
Sticka runt, räta på räta och aviga på aviga, det vill 
säga alla maskor mellan flätorna stickas aviga och 
flätorna stickas enligt mönstret. Sticka ytterligare 15 
varv, på sista varvet stickas flätan på framstycket 
enligt mönstervarv 2.
Avmaska enligt följande: samtliga aviga maskor av-
maskas med elastisk avmaskning enligt ovan, de räta 
maskorna avmaskas på vanligt sätt. Bryt garnet.

Ärmkanter (båda stickas lika)
Plocka med rundsticka 5 mm och en tråd av vardera 
kvaliteten upp maskor utmed ärmhålet:
Börja i botten av ärmhålet och plocka från rätsidan 
upp 70 (88) 90 (100) maskor, sticka runt.
Sticka 6 varv resår (1 rät, 1 avig).
Bryt garnet med en trådända som är c:a 3 ggr så 
lång som ärmhålets avmaskning. Avmaska med sydd 
italiensk avmaskning:
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.
Avslutning:
7. Stick från framsidan in nålen, från höger mot 
vänster, i den först avmaskade maskan, drag igenom 
garnet.
8. Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle 
stickas avigt, drag igenom garnet och lyft maskan av 
stickan. Alla maskor är avmaskade, fäst tråden noga.

Resårmudd nertill
Plocka med rundsticka 5 mm och en tråd av vardera 
kvaliteten upp maskor utmed uppläggningskanten:
Börja vid varvets början och plocka upp 9 (11) 13 
(15) maskor fram till första flätan, plocka upp 6 ma-
skor i flätans första ”ben” och 6 maskor i flätans sista 
”ben” (flätans 4 ”ben” ligger nu vikta över varandra, 
det skall INTE plockas upp några maskor i flätans 2 
bakre/mittersta ”ben”, dvs INTE  i de 12 mittersta 
maskorna), plocka upp 6 (6) 7 (9) maskor i de aviga 
maskorna mellan flätorna, fortsätt runt på detta sätt 
och plocka upp 12 maskor i flätorna och 6 (6) 7 (9) 
maskor i de aviga maskorna emellan, i sidan plockas 
det upp 18 (22) 26 (30) maskor, varvet avslutas med 
att det plockas upp 9 (11) 13 (15) maskor = 132 
(140) 152 (168) maskor.
Sticka 10 varv resår (1 rät, 1 avig).
Avmaska med sydd italiensk avmaskning som på 
ärmkanterna.

Montering
Fäst trådändarna noga och tvätta slipovern enligt 
tvättinstruktionen på banderollen, lägg ut den på en 
handduk och låt torka plant.


