Petra

- en fantastisk färgrik tröja

Design: Sanne Bjerregaard
I vår senaste kollektion hade Sanne Bjerregaard designat en färgrik Pippi-tröja i barnstorlek, men givetvis skall även vi vuxna kvinnor
kunna sticka oss en skön och färgrik tröja
inspirerad av Pippi. Nu finns både Petra och
Pixi. Petra är en kort och lite vid tröja medan
Pixi är en kort kofta med bra vidd.
Till Petra används 5 olika garnkvaliteter
från Filcolana vilket tillsammans med olika
strukturmönster ger fin variation i ränderna:
luddiga, blanka och glittrande ränder. Petra
är stickad uppifrån och ner, så det är lätt att
förändra både kropps- och ärmlängd.
1:a utgåvan - april 2020 © Filcolana A/S
Svensk översättning: Maria Gustafsson
Material
Peruvian Highland Wool från Filcolana
Färg A (Bottenfärg): (250) 250 (300) 350 (350) g
färg 313 (Bubblegum)
Arwetta Classic från Filcolana
Färg B: (100) 100 (100) 100 (100) g färg 317 (Cerise)
Färg C: (50) 50 (100) 100 (100) g färg 186 (Pale
Rose)
Färg D: (50) 50 (50) 100 (100) g färg 253 (Power
Pink)
Saga från Filcolana
Färg E: (50) 50 (50) 50 (50) g färg 131 (Dragon
Fruit)
Tilia från Filcolana
Färg F: (25) 25 (50) 50 (50) g färg 218 (Christmas
Red)
Paia från Filcolana
Färg G: (50) 50 (50) 50 (50) g färg 708 (Pink Shimmer)
Rundsticka 4,5 mm 40 cm och rundsticka 5 mm 60
eller 80 cm
Istället för 40 cm rundsticka kan strumpstickor i
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samma storlek användas eller rundsticka 80 cm om
man stickar magic loop.
3 säkerhetsnålar/stickmarkörer
Skräpgarn till uppläggning
Kommentar till garnval
Det går givetvis bra att byta plats mellan garnkvaliteterna.
1 tråd Peruvian Highland Wool = 2 trådar Arwetta
Classic eller Saga = 3 trådar Paia eller Tilia.
OBS: Tänk på att garnåtgången kan påverkas!

Sida 2
Ökning i föregående varv (ö1fv)
Luta arbetet lite mot dej, stick ner högerstickan i maskan bakom/nedanför den som
hänger på vänsterstickan, sticka 1 rät maska
(se bilden).

Storlekar
(S) M (L) XL (XXL)
Mått
Passar till bystvidd: (85-90) 91-96 (97-107) 108-116
(117-127) cm
Plaggmått:
Övervidd: (95) 101 (112) 121 (133) cm
Längd: (55) 56 (59) 60 (61) cm
Ärmlängd mätt på armens utsida, från axeln (ärmarna är ¾-långa): (49) 51 (52) 53 (54) cm
Stickfasthet
18 m X 26 v slätstickning på sticka 5 mm med Peruvian Highland Wool = 10 x 10 cm.
Mönsterrapportens första 30 v mäter 10 cm på höjden.
Beskrivning
Petra är en kort, lite vid tröja. Man stickar med 5
olika garnkvaliteter från Filcolana vilket tillsammans
med olika strukturmönster ger fin variation i ränderna: luddiga, blanka och glittrande ränder. Man växlar
mellan att sticka med 1, 2 eller 3 trådar beroende på
kvalitet. Petra är stickad uppifrån och ner, så det är

lätt att förändra både kropps- och ärmlängd.
Arbetsgång
Petra stickas uppifrån och formas med förkortade
varv för att göra nacken högre och med ökningar på
axlarna. Ärmkullen stickas samtidigt med axelpartiet
ner till ärmhålet där ärmaskorna sätts på tråd medan
kroppen stickas färdig.
Förkortningar
ö1v: Vänsterlutande ökning, för vänster sticka, framifrån och bakåt (från dej själv), under tråden mellan
två maskor, lyft upp tråden på stickan och sticka den
vridet rät.
ö1h: Högerlutande ökning, för vänster sticka, bakifrån och fram (mot dej själv), under tråden mellan
två maskor, lyft upp tråden på stickan och sticka den
rät.
ö1fv: Ökning i föregående varv - se illustration ovan.
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 = ”vändmaska”. 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.
Axelökningar - från rätsidan:
Sticka fram till axelmaskan, för vänster sticka, bakifrån och fram (mot dej själv), under tråden mellan
två maskor, lyft upp tråden på stickan och sticka den
rät (ö1h), sticka 1 rät maska (axelmaskan), för vänster sticka, framifrån och bakåt (från dej själv), under
tråden mellan två maskor, lyft upp tråden på stickan
och sticka den vridet rät (ö1v).
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Enkel uppläggning
Gör en ögla av garnet så att den långa garnändan (som kommer från nystanet) läggs ovanpå
det garn som sitter på stickan, stick högerstickan in i öglan framifrån (se bild) och dra åt
så att det bildas en maska. Upprepa till önskat
antal maskor.+

Axelökningar - från avigsidan:
Sticka fram till axelmaskan, för vänster sticka, framifrån och bakåt (från dej själv), under tråden mellan
två maskor, lyft upp tråden på stickan och sticka den
vridet avig, sticka 1 avig maska (axelmaskan), för
vänster sticka, bakifrån och fram (mot dej själv),
under tråden mellan två maskor, lyft upp tråden på
stickan och sticka den avig.
OBS! Axelökningar görs både på varven från rät- och
avigsidan när det stickas förkortade varv fram och
tillbaka och på varje varv när man stickar runt tills
angivet ökningar är gjorda.
OK
Gör en tillfällig uppläggning: lägg med skräpgarnet
upp (45) 45 (47) 47 (49) maskor på rundsticka 4,5
mm, sticka 2 räta varv (fram och tillbaka).
Byt till färg A, sticka 1 varv aviga maskor och sammanfoga arbetet för att sticka runt. Sticka 2 aviga
varv.
Nästa varv stickas: *1 avig maska, plocka med höger
sticka (på avigsidan) upp den nedersta maskbågen
i det första varvet stickat med fg A (3 varv neråt),
sticka en rät maska*, upprepa *-* tills det är 1
maska kvar, sticka ihop den sist upplockade maskan
med den sista maskan = (88) 88 (92) 92 (96) m.
Sticka 1 avig maska, sätt en markör för varvets början och fortsätt att sticka resår, 1 avig maska, 1 rät
maska tills resåren mäter 4 cm.
Byt till rundsticka 5 mm.
Nästa varv stickas: Sticka (22) 22 (22) 22 (24)
maskor resår, sätt en säkerhetsnålar/stickmarkör i/
om nästa maska (axelmaska), sticka (43) 43 (45) 45
(47) maskor resår, sätt en säkerhetsnålar/stickmarkör
i/om nästa maska (axelmaska), sticka (22) 22 (22)
22 (24) maskor resår till varvets slut (=mitt bak).
Klipp försiktigt bort skräpgarnet som användes vid
uppläggningen.
Sticka förkortade varv, se ovan (för att göra plagget högre bak) samtidigt som det görs ökningar på
axlarna varje varv:
Varv 1 (rätsidan): Sticka räta maskor fram till den
första axelmaskan, öka som beskrivet ovan, sticka 3
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räta maskor, vänd.
Varv 2: 1 vändmaska, sticka avigt till axelmaskan,
öka som beskrivet ovan, sticka avigt till nästa axelmaska, öka som beskrivet ovan, sticka 3 aviga maskor, vänd.
Varv 3: 1 vändmaska, sticka rätt (med ökningar som
beskrivet ovan till och med vändmaskan på föregående varv, sticka 3 räta maskor, vänd.
Varv 4: 1 vändmaska, sticka avigt (med ökningar som
beskrivet ovan till och med vändmaskan på föregående varv, sticka 3 aviga maskor, vänd.
Upprepa varv 3 och 4 ytterligare (1) 1 (1) 1 (2) ggr.
Upprepa varv 3 och 4 ytterligare (1) 1 (1) 1 (1) ggr,
men sticka 4 maskor efter vändmaskorna istället,
vänd.
Upprepa varv 3 och 4 ytterligare (1) 1 (1) 1 (1) ggr,
men sticka 5 maskor efter vändmaskorna istället,
vänd.
Det skall nu vara (7) 7 (9) 9 (5) maskor kvar mitt
fram mellan vändmaskorna, sista vändningen görs till
rätsidan. Sticka räta maskor varvet ut.
Fortsätt sticka slätstickning runt med axelökningar
varje varv tills det ökats totalt (15) 16 (18) 19 (20)
ggr = (73) 75 (81) 83 (87) maskor på både fram- och
bakstycke.
Sticka 1 varv utan ökningar.
Nästa varv stickas: *Sticka rätt fram till 1 maska före
axelmaskan, sätt 1 markör, gör ö1fv på följande 3
maskor (= 6 maskor för ärmkullen, sätt en markör*,
upprepa *-*, sticka räta maskor varvet ut.
Sticka 1 varv utan ökningar.
Fortsätt att sticka runt med ökningar för ärmkullen
samtidigt som det stickas mönster enligt randmönstret längst bak i beskrivningen:
Varv 1: *Sticka till nästa markör, flytta markören ö1h,
sticka till nästa markör ö1v, flytta markören*, upprepa *-* och sticka varvet ut.
Varv 2: Sticka mönster utan ökningar.
Upprepa dessa två varv tills du nått din storlek i
mönsterrapporten, ärmhålet skall mäta c:a (15) 17
(18) 19 (21) cm och det är ökat totalt (17) 19 (20)
22 (22) = (40) 44 (46) 50 (50) maskor för ärmkullen,
mellan markörerna.
Sticka 1 varv utan ökningar.
Fortsättningsvis ökas både för kroppen och ärmkupa:
Varv 1: *Sticka till nästa markör, flytta markören ö1h,
sticka till nästa markör ö1v, flytta markören*, upprepa *-* och sticka varvet ut.
Varv 2: *Sticka till 1 maska före nästa markör ö1v,
sticka 1 maska, flytta markören, sticka till nästa markör, flytta markören, sticka 1 maska, ö1h*, upprepa
*-* och sticka varvet ut.
Upprepa dessa 2 varv ytterligare (4) 5 (7) 9 (12) ggr
och upprepa det 1:a varvet ytterligare 1 ggr = (81)
85 (95) 101 (111) maskor på resp. fram- och bakstycke och (52) 58 (64) 72 (78) maskor på vardera
ärm.
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Markera hur långt du kommit i randmönstret så att du
vet var du skall börja när du kommer till ärmarna.
Sticka mönster enligt randmönstret och dela upp
maskorna för att sticka kropp och ärmar var för sig:
*Sticka till markören, lägg med enkel uppläggning (se
ovan) upp (5) 6 (6) 8 (9) nya maskor, ta bort markören och sätt ärmmaskorna på en tråd*, upprepa *-*
och sticka varvet ut = (172) 182 (202) 218 (240) m
på kroppen.
Kropp
Sticka tills hela mönsterrapporten för vald storlek är
stickad, arbetet skall nu mäta c:a (48) 48 (50,5) 50,5
(50,5) cm, mät mitt bak från resårens uppläggningskant.
Byt till färg A och sticka (3) 5 (7) 9 (11) varv slätstickning.
På nästa varv minskas enligt följande: sticka (10) 2
(6) 2 (0) räta, *sticka 2 räta tillsammans, (8) 7 (5)
7 (6) räta*, upprepa *-* tills det är (2) 0 (0) 0 (0)
maskor kvar, sticka (2) 0 (0) 0 (0) räta = (156) 162
(174) 194 (210) maskor.
Byt till rundsticka 4,5 mm, sticka 6 cm resår, 1 rät
maska, 1 avig maska.
Tag av garnet, lämna en garnända som är 3 gånger
så lång som resårkanten.
Avmaska med italiensk avmaskning:
Trä granet i 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 steg 2 - 6 tills det är 1 (avig) maska kvar på
vänster sticka.
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.
Ärmar (båda stickas lika)
Börja mitt i botten på ärmhålet, använd det garn som
passar enligt randmönstret och plocka med strumpeller rundsticka 5 upp (3) 3 (3) 4 (5) maskor, sticka
ärmmaskorna från tråden enligt randmönstret och
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plocka upp ytterligare (2) 3 (3) 4 (4) maskor under
ärmen = (57) 64 (70) 80 (87) maskor. Sätt en stickmarkör.
Endast storlek (S), M och (L)
Fortsätt att sticka runt tills randmönstret är färdigstickat.
Endast storlek XL och (XL)
Fortsätt att sticka runt tills randmönstret är färdigstickat och minska samtidigt enligt följande:
Sticka 10 varv.
Gör ett minskningsvarv: Sticka 1 maska, sticka 2
maskor tillsammans (rätt eller avigt beroende på vad
som passar bäst i mönstret), sticka tills det återstår 3
maskor före markören, sticka 2 maskor tillsammans
(rätt eller avigt beroende på vad som passar bäst i på
mönstret), sticka 1 maska = (-) – (-) 78 (85) maskor.
Sticka 20 varv.
Gör ett minskningsvarv till = (-) – (-) 76 (83) maskor.
Fortsätt att sticka tills randmönstret är färdigstickat.
Samtliga storlekar
Sticka slätstickning med färg A tills ärmen mäter
(42) 44 (45) 46 (47) cm, mät från maskan ytterst på
axeln.
Minskningsvarv:
Storlek S: *Sticka 2 maskor rätt tillsammans, 1 rät
maska*, upprepa *-* varvet ut = 38 m.
Storlek M: Sticka 2 maskor rätt tillsammans, * sticka
2 maskor rätt tillsammans, 1 rät maska*, upprepa
*-* tills det återstår 2 maskor, sticka dessa rätt tillsammans = 42 m
Storlek L: Sticka 2 maskor rätt tillsammans, * sticka
2 maskor rätt tillsammans, 1 rät maska*, upprepa
*-* tills det återstår 2 maskor, sticka dessa rätt tillsammans = 46 m.
Storlek XL: Sticka 2 maskor rätt tillsammans 2 gånger, * sticka 2 maskor rätt tillsammans, 1 rät maska*, upprepa *-* tills det återstår 5 maskor, sticka 2
maskor rätt tillsammans 2 gånger, 1 rät maska = 50
m.
Storlek XXL: Sticka 2 maskor rätt tillsammans 5 gånger, * sticka 2 maskor rätt tillsammans, 1 rät maska*, upprepa *-* tills det återstår 10 maskor, sticka 2
maskor rätt tillsammans 5 gånger = 52 m.
Samtliga storlekar
Byt till sticka 4,5 mm, sticka 7,5 cm resår, 1 rät
maska, 1 avig maska.
Tag av garnet, lämna en garnända som är 3 gånger
så lång som resårkanten.
Avmaska med italiensk avmaskning på samma sätt
som på kroppen.
Montering
Fäst trådändarna noga och se till att du syr ihop dem
ned varvet ovanför så att du jämnar ut de hopp i
randmönstret som kan bli vid färgbyte.
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Tvätta tröjan försiktigt enligt tvättinstruktionen på
banderollen för Tilia, lägg ut den på en handduk och
låt torka plant.
RANDMÖNSTER
Mosstickning: (1 rät, 1 avig), på nästa varv stickas
avig maska på rät och rät på avig.
Slätstickning (stickad runt): alla maskor stickas räta.
TIPS: För att slippa att Paia repar upp sig i ändarna,
slå en knut i ändan på tråden och dra åt den så hårt
att den sedan går att trä i nål och genom det stickade
materialet.
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Färg C:
avigt.
Färg A:
Färg B:
Färg A:

1 varv rätt, 1 varv avigt, 1 varv rätt, 1 varv
1 varv mosstickning, 3 varv slätstickning.
4 varv mosstickning,
1 varv mosstickning.

Storlek (S) och M:
Randmönstret är färdigstickat.
Storlek (L), XL och (XXL):
Färg A: 2 varv slätstickning.
Färg F: 4 varv mosstickning.
Färg A: 1 varv mosstickning.
Randmönstret är färdigstickat.

Mönsterrapport:
Färg E: 1 varv avigt, 1 varv rätt, 1 varv avigt, 1 varv
rätt, 1 varv avigt.
Färg B: 1 varv slätstickning, 4 varv mosstickning.
Färg A: 1 varv slätstickning.
Färg G: 4 varv slätstickning.
Färg A: 2 varv slätstickning.
Färg D: 1 varv avigt, 3 varv slätstickning.
Färg C: 4 varv mosstickning.
Färg A: 5 varv slätstickning.
Färg G: 1 varv rätt, 1 varv avigt, 1 varv rätt, 1 varv
avigt.
(Storlek S: Det skall nu vara 40 maskor för ärmkullen, påbörja ökningar för kroppen på nästa varv.)
Färg F: 1 varv rätt, 1 varv avigt, 1 varv rätt.
Färg A: 1 varv avigt.
(Storlek M: Det skall nu vara 44 maskor för ärmkullen, påbörja ökningar för kroppen på nästa varv.)
Färg E: 3 varv slätstickning.
(Storlek L: Det skall nu vara 46 maskor för ärmkullen,
påbörja ökningar för kroppen på nästa varv.)
Färg A: 1 varv slätstickning, 2 varv mosstickning.
(Storlek XL och XXL: Det skall nu vara 50 maskor för
ärmkullen, påbörja ökningar för kroppen på nästa
varv.)
Färg B: 6 varv slätstickning.
Färg A: 1 varv avigt, 1 varv rätt, 1 varv avigt, 1 varv
rätt, 1 varv avigt.
Färg C: 1 varv avigt, 3 varv slätstickning.
Färg E: 4 varv mosstickning.
Färg A: 3 varv mosstickning.
Färg G: 1 varv mosstickning, 3 varv slätstickning.
Färg D: 2 varv slätstickning.
Färg A: 1 varv rätt, 1 varv avigt, 1 varv rätt, 1 varv
avigt, 2 varv slätstickning.
Färg B: 1 varv avigt, 1 varv rätt, 1 varv avigt, 1 varv
rätt, 1 varv avigt.
Färg A: 1 varv slätstickning.
Färg C: 1 varv slätstickning.
Färg A: 1 varv slätstickning.
Färg C: 1 varv rätt, 1 varv avigt, 1 varv rätt.
Färg E: 3 varv mosstickning.
Färg G: 1 varv mosstickning, 2 varv slätstickning.
Färg A: 3 varv slätstickning.
Färg D: 1 varv rätt, 1 varv avigt, 2 varv mosstickning.
Färg G: 2 varv mosstickning.
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