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Jessica är en vidaretolkning av barndesignen 
”Kongelunden” från våran vårkollektion 2020. 
De små flätorna kan man nästan säga är de-
signerns signaturmönster då de smyger sig in 
i många av hennes modeller och det är inte så 
konstigt, de är både fina och lättstickade.
På Jessica har designern placerat flätorna mitt 
på fram- och bakstycket samt använt dem på 
ärmmuddarna istället för resår. Ballongärmar-
na med puff gör designen extra spännande.

4:e svenska utgåvan - juni 2021 © Filcolana A/S
Svensk översättning: Maria Gustafsson

Material
(200) 200 (250) 250 g Saga från Filcolana i färg 131 
(Dragon Fruit)
(150) 150 (175) 175 g Tilia från Filcolana i färg 360 
(Azalea)
Rundsticka 3,5 och 4 mm, 40 cm och 60-80 cm 
Strumpstickor 3,5 mm och 4 mm (om du inte stickar 
mha magic loop)
Stickmarkörer: 4 gula och 4 gröna, färgerna är inte 
det viktiga, bara du kan skilja markörerna åt.
Virknål 3 mm

Storlekar
(S) M (L) XL

Mått
Passar till övervidd: (84-90) 91-96 (97-106) 107-113 
cm
Övervidd: (93) 98 (109) 116 cm
Längd (mätt från axelns högsta punkt): (53) 55 (58) 
60 cm
Ärmlängd: (51) 52 (52) 53 cm
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Stickfasthet
22 maskor x 31 varv i slätstickning på sticka 4 mm, 
med en tråd av vardera kvaliteten = 10 x 10 cm.

Arbetsgång
Tröjan stickas i ett stycke uppifrån och ner med 
ökningar vid axelmaskorna. För att axlarna inte skall 
rynka ihop sej görs vartannat varv ett omslag mel-
lan axelmaskorna som sedan släpps varvet därpå så 
att axelmaskorna kan sträckas ut till en storlek som 
stämmer överens med masktätheten.
När axelbredden är uppnådd delas arbetet så att 
fram- och bakstycke stickas var för sig ner till botten 
av ärmhålet, därefter stickas kroppen runt.
Sist plockas maskor upp runt ärmhålen och ärmarna 
stickas runt neråt.

Speciella förkortningar
drö2 (dra över 2 maskor): Lyft 1 maska rätt, 2 räta, 
dra den lyfta maskan över båda maskorna.
fm: Flytta markören till högerstickan.
ö1ah: Avig ökning, lyft med vänster sticka upp tråden 
mellan 2 maskor, framifrån och bak, på stickan, sticka 
den vridet avig.
ö1av: Avig ökning, lyft med vänster sticka upp tråden 
mellan 2 maskor, bakifrån och fram, på stickan, sticka 
den avig.
ö1h: Högerlutande ökning, lyft upp tråden mellan 2 
maskor, bakifrån och fram, på vänster sticka, sticka 
den rät.
ö1v: Vänsterlutande ökning, lyft upp tråden mellan 2 
maskor på stickan, sticka den vridet rät.

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-
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.

Ok

Lägg med 1 tråd av vardera kvaliteten på rundsticka 
4 mm upp (82) 82 (96) 96 maskor. Sammanfoga för 
att sticka runt: sätt en grön markör, 4 aviga, [3 räta, 
4 aviga] (5) 5 (6) 6 ggr, sätt en grön markör, 2 räta 
(axelmaskor), sätt en grön markör, 4 aviga, [3 räta, 
4 aviga] (5) 5 (6) 6 ggr, sätt en grön markör, 2 räta 
(axelmaskor).

Varv 1: 4 aviga, [drö2, 4 aviga] (5) 5 (6) 6 ggr, fm, 2 
räta (axelmaskor), fm, 4 aviga, [drö2, 4 aviga] (5) 5 
(6) ggr, fm, 2 räta (axelmaskor).
Varv 2: 4 aviga, [1 rät, 1 omslag, 1 rät, 4 aviga] (5) 
5 (6) 6 ggr, fm, 2 räta, fm, 4 aviga, [1 rät, 1 omslag, 
1 rät, 4 aviga] (5) 5 (6) ggr, fm, 2 räta.
Varv 3: *4 aviga, [3 r, 4 aviga] (5) 5 (6) 6 ggr, fm, 2 
räta, fm*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 4: Stickas som varv 3
Upprepa varv 1 - 4 ytterligare 1 ggr och sedan varv 1 
en gång till.

Fortsätt att sticka förkortade varv för att forma hals-
ringningen:
Varv 1 (rätsidan): ö1v, placera 1 gul markör, 1 avig, 
vänd.
Varv 2: Gör en vändmaska, fm (gul), 1 avig, ö1ah, 
fm (grön), 2 aviga, fm (grön), ö1av, placera 1 gul 
markör, 4 räta, *1 avig, 1 omslag, 1 avig, 4 räta*, 
upprepa *-* fram till den gröna markören, placera 
1 gul markör, ö1ah, fm (grön), 2 aviga, fm (grön), 
ö1av, placera 1 gul markör, 1 rät, vänd.

Varv 3: Gör en vändmaska, fm, 1 rät, ö1h, fm, 1 rät, 

Gör en ögla av garnet så att den långa garnän-
dan (som kommer från nystanet) läggs ovanpå 
det garn som sitter på stickan, stick höger-
stickan in i öglan framifrån (se bild) och dra åt 
så att det bildas en maska. Upprepa till önskat 
antal maskor.

Enkel uppläggning



Jessica Sida 3

www.filcolana.dk Filcolana

1 omslag, 1 rät, fm, ö1v, 1 rät, fm, 4 aviga, *3 räta, 
4 aviga *, upprepa *-* fram till den gula markören, 
fm, 1 rät, ö1h, fm, 1 rät, 1 omslag, 1 rät, fm, ö1v, 
sticka räta maskor fram till den gula markören, fm, 2 
aviga, vänd.

Varv 4: Gör en vändmaska, sticka räta maskor fram 
till den gula markören, fm, sticka aviga maskor fram 
till den gröna markören, ö1ah, fm, 1 avig, släpp 
omslaget, 1 avig, fm, ö1av, sticka aviga maskor fram 
till den gula markören, fm, 4 räta, *3 aviga, 4 räta *, 
upprepa *-* fram till den gula markören, fm, sticka 
aviga maskor fram till den gröna markören, ö1ah, fm, 
1 avig, släpp omslaget, 1 avig, fm, ö1av, fm, sticka 
aviga maskor fram till den gula markören, fm, 2 räta, 
vänd.

Varv 5: Gör en vändmaska, sticka aviga maskor fram 
till den gula markören, fm, sticka räta maskor fram 
till den gröna markören, ö1h, fm, 1 rät, 1 omslag, 
1 rät, fm, ö1v, sticka räta maskor fram till den gula 
markören, fm, 4 aviga, *drö2, 4 aviga *, upprepa *-* 
fram till den gula markören, fm, sticka räta maskor 
fram till den gröna markören, ö1h, fm, 1 rät, 1 om-
slag, 1 rät, fm, ö1v, sticka räta maskor fram till den 
gula markören, fm, 3 aviga, vänd.

Varv 6: Gör en vändmaska, sticka räta maskor fram 
till den gula markören, fm, sticka aviga maskor fram 
till den gröna markören, ö1ah, fm, 1 avig, släpp om-
slaget, 1 avig, fm, ö1av, sticka aviga maskor fram till 
den gula markören, fm, 4 räta, *1 avig, 1 omslag, 1 
avig, 4 räta *, upprepa *-* fram till den gula mar-
kören, fm, sticka aviga maskor fram till den gröna 
markören, ö1ah, fm, 1 avig, släpp omslaget, 1 avig, 
fm, ö1av, sticka aviga maskor fram till den gula mar-
kören, fm, 3 räta, vänd.

Varv 7: Gör en vändmaska, sticka aviga maskor fram 
till den gula markören, fm, sticka räta maskor fram 
till den gröna markören, ö1h, fm, 1 rät, 1 omslag, 
1 rät, fm, ö1v, sticka räta maskor fram till den gula 
markören, fm, 4 aviga, *3 räta, 4 aviga *, upprepa 
*-* fram till den gula markören, fm, sticka räta ma-
skor fram till den gröna markören, ö1h, fm, 1 rät, 1 
omslag, 1 rät, fm, ö1v, sticka räta maskor fram till 
den gula markören, fm, 4 aviga, vänd.

Varv 8: Gör en vändmaska, sticka räta maskor fram 
till den gula markören, fm, sticka aviga maskor fram 
till den gröna markören, ö1ah, fm, 1 avig, släpp 
omslaget, 1 avig, fm, ö1av, sticka aviga maskor fram 
till den gula markören, fm, 4 räta, *3 aviga, 4 räta *, 
upprepa *-* fram till den gula markören, fm, sticka 
aviga maskor fram till den gröna markören, ö1ah, fm, 
1 avig, släpp omslaget, 1 avig, fm, ö1av, sticka aviga 
maskor fram till den gula markören, fm, 4 räta, vänd.

Sista förkortade varvet (rätsidan, mönstrets 1:a 
varv): Gör en vändmaska, sticka aviga maskor fram 
till den gula markören, fm, sticka räta maskor fram 

till den gröna markören, ö1h, fm, 1 rät, 1 omslag, 
1 rät, fm, ö1v, sticka räta maskor fram till den gula 
markören, fm, 4 aviga, *drö2, 4 aviga *, upprepa *-* 
fram till den gula markören, fm, sticka räta maskor 
fram till den gröna markören, ö1h, fm, 1 rät, 1 om-
slag, 1 rät.

De förkortade varven är klara och det skall vara totalt 
(106) (106) (118) 118 maskor. 
Fortsätt att sticka runt från rätsidan med ökningar på 
var sida om axelmaskorna varje varv:

Varv 2: Fm, ö1v, sticka räta maskor fram till den 
gula markören, fm, 4 aviga, *1 rät, 1 omslag, 1 rät, 4 
aviga *, upprepa *-* fram till den gula markören, fm, 
sticka räta maskor fram till den gröna markören, ö1h, 
fm, 1 rät, släpp omslaget, 1 rät, fm, ö1v, sticka räta 
maskor fram till den gula markören, fm, 4 aviga, *1 
rät, 1 omslag, 1 rät, 4 aviga *, upprepa *-* fram till 
den gula markören, fm, sticka räta maskor fram till 
den gröna markören, ö1h, fm, 1 rät, släpp omslaget, 
1 rät.
Varv 3: Fm, ö1v, sticka räta maskor fram till den 
gula markören, fm, 4 aviga, *3 räta, 4 aviga*, up-
prepa *-* fram till den gula markören, fm, sticka räta 
maskor fram till den gröna markören, ö1h, fm, 1 rät, 
1 omslag, 1 rät, fm, ö1v, sticka räta maskor fram till 
den gula markören, fm, 4 aviga, *3 räta, 4 aviga *, 
upprepa *-* fram till den gula markören, fm, sticka 
räta maskor fram till den gröna markören, ö1h, fm, 1 
rät, 1 omslag, 1 rät.
Varv 4: Sticka som varv 3 men släpp omslaget mel-
lan axelmaskorna.

Varv 1: ö1v, sticka räta maskor fram till den gula 
markören, fm, 4 aviga, *drö2, 4 aviga *, upprepa *-* 
fram till den gula markören, fm, sticka räta maskor 
fram till den gröna markören, ö1h, fm, 1 rät, släpp 
omslaget, 1 rät, fm, ö1v, sticka räta maskor fram till 
den gula markören, fm, 4 aviga, *drö2, 4 aviga *, up-
prepa *-* fram till den gula markören, fm, sticka räta 
maskor fram till den gröna markören, ö1h, fm, 1 rät, 
släpp omslaget, 1 rät.

Det skall vara totalt (120) 120 (132) 132 maskor.

Upprepa dessa 4 mönstervarv till totalt (23) 25 (25) 
27 ökningar är gjorda på var sida om axelmaskorna.
Avsluta det sista varvet med en ökning precis innan 
axelmaskorna på höger sida, dvs axelmaskorna och 
de slätstickade maskorna fram till markören för var-
vets början stickas inte.

Dela arbetet så att bak - och framstycke stickas var 
för sig, ner till i botten av ärmhålet.

Nästa varv: Avmaska de 2 axelmaskorna, sticka 
slätstickning, flätmönster och slätstickning fram till de 
följande 2 axelmaskorna, avmaska dessa och sticka 
slätstickning, flätmönster och slätstickning varvet 
ut = 85 (89) 96 (100) maskor till fram- respektive 
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bakstycke.

På bak- respektive framstycke stickas nu mönstret 
fram och tillbaka på följande sätt: 
OBS! fortsätt att sticka mönstret på det mönstervarv 
du nått vid delningen.
Flätmönstret stickat fram och tillbaka:
Varv 1: 4 aviga, [drö2, 4 aviga] (5) 5 (6) 6 ggr.
Varv 2: 4 räta, [1 avig, 1 omslag, 1 avig, 4 räta] (5) 
5 (6) 6 ggr.
Varv 3: Sticka som maskorna visar (räta på räta, 
aviga på aviga) omslagen stickas räta.
Varv 4: Sticka som maskorna visar.
Upprepa varv 1 - 4.

Bakstycke
Sticka slätstickning och mönster fram och tillbaka till 
arbetet mäter (11) 11 (11) 12 cm från axelmaskorna, 
mät ute i kanten, sista varvet skall vara mönstervarv 
4.
Ökningsvarv (rätsidan): 1 rät, ö1h, sticka slätstick-
ning och mönster till det återstår 1 maska, ö1v, 1 rät.
Sticka 3 varv som maskorna visar.
Upprepa dessa 4 varv ytterligare (2) 2 (3) 3 ggr, sista 
varvet stickas från avigsidan.
Gör ökningsvarv vartannat varv (varven från rätsi-
dan) totalt (6) 6 (5) 7 ggr, sista varvet stickas från 
rätsidan = (32) 34 (34) 38 maskor i det slätstickade 
partiet i var sida. Ta av garnet.

Framstycke
Sticka som bakstycket och avsluta med ett varv från 
rätsidan, tag inte av garnet.

Kropp
Fram- och bakstycke sammanfogas för att stickas 
runt från rätsidan igen, som vid arbetets början:
Vänd inte arbetet, lägg upp (3) 4 (6) 7 nya maskor, 
använd enkel uppläggning, sätt en markör (varvets 
början) och lägg upp ytterligare (3) 4 (6) 7 maskor, 
fortsätt att sticka slätstickning och mönster på bak-
styckets maskor och lägg upp (6) 8 (12) 14 maskor, 
sticka slätstickning och mönster på framstyckets 
maskor, ända fram till markören = (218) 230 (252) 
272 m.

Fortsätt att sticka runt i slätstickning och mönster till 
kroppen mäter (21) 23 (25) 25 cm från ärmhålet, 
sista varvet skall vara mönstervarv 1. Ta bort markö-
ren, sticka slätstickning fram till flätmönstret, placera 
markören här.

Byt till rundsticka 3,5 mm.

Endast storlek S:
Minskningsvarv: *2 aviga tillsammans, 2 aviga till-
sammans, 2 räta*, upprepa *-* fram till det slätstick-
ade partiet, **2 räta tillsammans, 3 räta**, upprepa 
**-** till det återstår 5 maskor på det slätstickade 
partiet, 2 räta tillsammans, 1 rät, 2 räta tillsammans, 
upprepa *-* fram till det slätstickade partiet, upprepa 

**-** till det återstår 8 maskor på det slätstickade 
partiet, 2 räta tillsammans, 1 rät, 2 räta tillsammans, 
1 rät, 2 räta tillsammans = 152 maskor.

Endast storlek M:
Minskningsvarv: *2 aviga tillsammans, 2 aviga till-
sammans, 2 räta*, upprepa *-* fram till det slätstick-
ade partiet, 4 räta, **2 räta tillsammans, 2 räta**, 
upprepa ** - ** fram till det flätstickade partiet, 
upprepa *-* fram till det slätstickade partiet, upprepa 
** - ** varvet ut = 160 maskor.

Endast storlek L:
Minskningsvarv: *2 aviga tillsammans, 2 aviga 
tillsammans, 2 räta*, upprepa *-* fram till det 
slätstickade partiet, 6 räta, **2 räta tillsammans, 2 
räta**, upprepa **-** till det återstår 2 maskor på 
det slätstickade partiet, 2 räta, upprepa *-* fram till 
det slätstickade partiet, upprepa **-** till det åter-
står 2 maskor på det slätstickade partiet, 2 räta = 
176 maskor.

Endast storlek XL:
Minskningsvarv: *2 aviga tillsammans, 2 aviga 
tillsammans, 2 räta*, upprepa *-* fram till det slät-
stickade partiet, 2 räta tillsammans, 1 rät, 2 räta 
tillsammans, **2 räta tillsammans, 3 räta**, upprepa 
**-** till det återstår 5 maskor på det slätstickade 
partiet, 2 räta tillsammans, 1 rät, 2 räta tillsammans, 
upprepa *-* fram till det slätstickade partiet, upprepa 
**-** till det återstår 5 maskor på det slätstickade 
partiet, 2 räta tillsammans, 1 rät, 2 räta tillsammans 
= 188 maskor.

Samtliga storlekar:
Sticka 10 cm resår (2 aviga, 2 räta), sista varvet av-
slutas 2 maskor före markören (2 räta maskor).
Avmaska räta på räta och aviga på aviga.

Ärmar (båda stickas lika)
Mät 3 cm ner från var sida om axelmaskorna och sätt 
en markering både på fram- och bakstycke. Det skall 
vara 7 cm mellan markeringarna.
Plocka med en 4 mm rundsticka upp maskor från 
rätsidan: börja mitt i ärmhålets botten och plocka upp 
(38) 38 (39) 41 maskor fram till den första markö-
ren, lägg upp 20 maskor med enkel uppläggning, sätt 
en gul markör på stickan och lägg upp ytterligare 
20 maskor (det skall inte plockas upp maskor mel-
lan markörerna i ärmhålet) fortsätt att plocka upp 
maskor från nästa markör, plocka upp (38) 38 (39) 
41 maskor ner till botten av ärmhålet, sätt en mar-
kör som visar varvets början och börja sticka runt = 
(116) 116 (118) 122 maskor.

Sticka förkortade varv med vändningar överst på 
ärmen:
Varv 1 (rätsidan): Sticka räta maskor till 4 maskor 
efter den gula markören, vänd.
Varv 2: Gör en vändmaska, sticka aviga maskor till 4 
maskor efter den gula markören, vänd.
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Varv 3: Gör en vändmaska, sticka räta maskor till 4 
maskor efter vändningen från föregående varv, vänd.
Varv 4: Gör en vändmaska, sticka aviga maskor till 4 
maskor efter vändningen från föregående varv, vänd.
Upprepa varv 3 och 4 till sista vändningen görs (6) 6 
(7) 9 maskor från varvets början, sista vändningen 
görs från avigsidan.
Sticka 1 rätt varv.

Minskningar för puffärmen:
Varv 1: Sticka räta maskor till 2 maskor före den 
gula markören, lyft 1 maska rätt, sticka 1 rät maska, 
drag den lyfta maskan över, sticka räta maskor varvet 
ut.
Varv 2: Sticka 1 varv räta maskor.
Varv 3: Sticka räta maskor till den gula markören, 
fm, sticka 2 räta maskor tillsammans, sticka räta 
maskor varvet ut.
Varv 4: Sticka 1 varv räta maskor
Upprepa dessa 4 varv till totalt (20) 20 (22) 14 
minskningar är gjorda = (96) 96 (96) 108 maskor 
kvar.

Tips: Sy eventuellt fast puffärmen mot ärmhålet re-
dan nu, se montering nedan.

Fortsätt att sticka slätstickning till ärmen mäter (35) 
36 (36) 37 cm från ärmhålet.
Byt till rundsticka 3,5 mm.
Minskningsvarv: Sticka 2 räta tillsamman varvet ut = 
(48) 48 (48) 54 maskor.

Ärmmudd
Varv 1: *drö2, 3 aviga*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 2: *1 rät, 1 omslag, 1 rät, 3 aviga*, upprepa 
*-* varvet ut.
Varv 3: Sticka som maskorna visar (räta på räta, 
aviga på aviga) omslagen stickas räta.
Varv 4: Sticka som maskorna visar.
Upprepa varv 1 - 4 i totalt 12 omgångar, mudden 
skall mäta c:a 16 cm, sista varvet skall vara mönster-
varv 1.
Avmaska räta på räta och aviga på aviga.

Montering
Sy i en rynktråd i ärmkupans nyupplagda 40 maskor, 
alldeles ute i kanten. Dra ihop ärmkupan så att den 
passar de öppna 7 cm överst i ärmhålet. Sy fast den 
rynkade ärmkupan i ärmhålet med maskstygn.

Ärmarna är tunga varför det kan vara en bra idé att 
virka ett axelband:
Använd Tilia dubbelt, gör en ögla (med en rejäl 
trådända) och virka, med en smygmaska, fast tråden 
på ärmens avigsida längst uppe vid axelmaskan, i 
puffärmens rynk. Använd både den långa änden och 
trådarna från nystanet (4 trådar garn) när du virkar 
en mycket fast kedja luftmaskor så att den i längd 
passar fram till halskanten (fram till första ökningen 
för axeln), fäst fast den med en smygmaska. Luft-
maskkedjan skall hålla ihop axeln så att puffärmen 

inte dras ner av sin vikt. Gör samma sak på andra 
sidan.

Fäst alla trådändor. Tvätta plagget enligt anvisnin-
garna på banderollen och låt plantorka utlagd på en 
frottéhandduk.


