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Denna tröja är mjuk och lätt som et vårmoln. 
Det lilla spetsmönstret i halskanten är ett av 
de lättaste som finns att sticka men det blir 
både elegant och mycket feminint. Även om 
tröjan är oversized får den med sin nästan 
lodräta raglan och det stora antalet ökningar 
direkt efter halskanten en vacker och nätt 
siluett.
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Materialer
200 (200) 225 (250) g Tilia från Filcolana i färg 281 
(Rime Frost)
Rundsticka 3,5 och 5 mm, 80 cm
Virknål 3 mm
Stickmarkörer
Maskhållare eller restgarn
3 knappar 

Storlekar
S (M) L (XL)

Mått
Passar till övervidd: 80-89 (90-96) 97-106 (107-116) 
cm
Övervidd: 103 (111) 121 (131) cm
Hel längd: 52 (53) 55 (57) cm
Ärmlängd: 32 (32) 33 (33) cm

Stickfasthet
18 maskor och 23 varv i slätstickning med två trådar 
Tilia på sticka 5 mm = 10 x 10 cm.

Arbetsgång
Tröjan stickas i dubbelt garn, uppifrån och ner. Först 
stickas den spetsmönstrade halskanten fram och till-



Sally Sida 2

www.filcolana.dk Filcolana

baka, därefter stickas oket runt med raglanökningar.
Sist virkas knäppöglor på sidan av halskanten.

Speciella förkortningar
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.

Halskant
Lägg med 2 trådar Tilia på rundsticka 3,5 mm upp 90 
(94) 98 (104) maskor, se till att det är c:a 1 meter 
trådända kvar efter uppläggningen. 
Sticka fram och tillbaka:
Sticka 3 varv räta maskor, sista varvet stickas från 
avigsidan.
Varv 4 (rätsidan): Sticka 1 rät, *2 räta tillsammans, 
1 omslag*, upprepa *-* till det återstår 1 maska, 1 
rät.
Varv 5: 1 rät, sticka aviga maskor till det återstår 1 
maska, 1 rät.
Varv 6: 1 rät, *gör 1 omslag, sticka 2 räta tillsam-
mans *, upprepa *-* till det återstår 1 maska, 1 rät.
Varv 7: 1 rät, sticka aviga maskor till det återstår 1 
maska, 1 rät.
Varv 8 - 11: Sticka räta maskor

Endast storlek S, L och XL
Varv 12: 4 (-) 4 (2) räta, *ö1v, 4 räta*, upprepa *-* 
till det återstår 2 m, ö1v, 2 räta = 112 (-) 122 (130) 
maskor.

Endast storlek M
Varv 12: - (4) - (-)räta, *ö1v, 4 räta*, upprepa *-* 
till det återstår 2 m, 2 räta = - (116) - (-) maskor.

Samtliga storlekar
Varv 13: 1 rät, sticka aviga maskor till det återstår 1 
maska, 1 rät.
Sticka varv 4 - 11 ytterligare 1 ggr. Endast storlek 
(Storlek M: Observera att 4:e och 6:e mönstervarvet 
avslutas med 2 räta maskor.)

Sticka 1 varv räta maskor.

Nästa varv (avigsidan): öka genom att sicka 1 avig 
och 1 vridet avig i samtliga maskor varvet ut = 224 
(232) 244 (260) m.

Byt till rundsticka 5 mm.
Sticka 1 varv räta maskor. Vänd inte på arbetet, sätt 
en markör på stickan som visar varvets början och 
sammanfoga för att sticka runt med rätsidan mot dej.
Sticka 1 varv räta maskor.
Nästa varv: Sticka 33 (35) 37 (41) räta (halva 
bakstycket), sticka nästa maska rät och sätt en 
markör i den (raglanmaska), sticka 44 (44) 46 (46) 
räta (ärm), sticka nästa maska rät och sätt en mar-
kör i den (raglanmaska), sticka 66 (70) 74 (82) räta 
(framstycke), sticka nästa maska rät och sätt en mar-
kör i den (raglanmaska), sticka 44 (44) 46 (46) räta 
(ärm), sticka nästa maska rät och sätt en markör i 
den (raglanmaska), sticka 33 (35) 37 (41) räta (halva 
bakstycket).
Sticka 1 varv räta maskor.
Nästa varv (ökningsvarv): *Sticka räta maskor till 
den markerade maskan, ö1h, 1 rät, ö1v* upprepa *-* 
till det är ökat på båda sidor om alla 4 raglanmaskor-
na, sticka räta maskor varvet ut.
Sticka 4 (3) 3 (3) varv utan ökningar.

Fortsätt att göra raglanökningar vart 5:e (4:e) 4:e 
(4:e) varv till 10 (12) 14 (15) omgångar raglanök-
ningar är gjorda. Det skall nu vara 86 (94) 102 (112) 
maskor på respektive fram- och bakstycke och 64 
(68) 74 (76) maskor till vardera ärmen.

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
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Kropp
Nu skall arbetet delas så att kropp och ärmar stickas 
var för sig:
Nästa varv: Sticka räta maskor till och med den 
markerade maskan, sätt 64 (68) 74 (76) maskor 
(ärmmaskorna) på en maskhållare, lägg upp 5 (4) 5 
(6) nya maskor med enkel uppläggning, sticka räta 
maskor till och med nästa markerade maska, sätt 64 
(68) 74 (76) maskor (ärmmaskorna) på en maskhål-
lare, lägg upp 5 (4) 5 (6) nya maskor med enkel up-
pläggning, sticka räta maskor varvet ut = 186 (200) 
218 (240) m.

Fortsätt att sticka slätstickning runt till kroppen mäter 
24 (25) 25 (25) cm från ärmhålet, på sista varvet 
stickas 0 (0) 2 (0) räta maskor tillsammans 1 ggr var 
som helst på varvet = 186 (200) 217 (240) maskor.
Byt till rundsticka 3,5 mm.

Nästa varv: Sticka 2 (0) 0 (0) räta, *3 (3) 3 (3) 
räta, 2 räta tillsammans*, upprepa *-* till det är 4 
(0) 2 (0) maskor kvar, 4 (0) 2 (0) räta = 150 (160) 
174 (192) maskor.
Sticka 6 cm resår (1 rät, 1 avig). 

Ta av garnet med en trådända som är 3 ggr så lång 
som resårens omkrets, 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. Upprepa 2 - 6 tills det återstår 1 maska, 
(avig) på vänster sticka.
Avslutning:
7. Stick från framsidan in nålen, från höger mot vän-
ster, i den första avmaskade maskan, drag igenom 
garnet.
8. Som punkt 6. Alla maskor är avmaskade, fäst 
ordentligt.

Ärmar (båda stickas lika)
Plocka från rätsidan upp 2 (2) 2 (3) maskor från mit-
ten av ärmhålet och fram till de vilande maskorna, 
sticka dessa maskor räta och plocka upp ytterligare 
2 (2) 3 (3) maskor fram till mitten av ärmhålet = 68 
(72) 79 (82) maskor.
Sätt en markör som visar varvets början.
Sticka slätstickning runt till ärmen mäter c:a 27 (27) 
28 (28) cm.
Byt till rundsticka 3,5 mm.

Nästa varv: Sticka 6 (4) 3 (3) räta, *2 räta tillsam-
mans*, upprepa *-* till 6 (4) 2 (3)  maskor återstår, 
6 (4) 2 (3) räta = 40 (40) 42 (44) maskor.
Sticka 8 cm resår (1 rät, 1 avig).
Ta av garnet med en trådända som är 3 ggr så lång 
som resårens omkrets, avmaska med sydd italiensk 
avmaskning som på kroppen

Knäppöglor
Använd den långa trådändan från uppläggningen och 
virknål 3 mm. *Virka 4 luftmaskor, fäst luftmaskked-
jan med en smygmaska precis innan första varvet i 
spetsmönstret, virka 2 smygmaskor, gärna lite löst 
fram till nästa omgång räta varv*, upprepa *-* till det 
är totalt 3 knäppöglor, den sista smygmaskan virkas i 
det sista räta varvet. Fortsätt att virka lösa smygma-
skor upp utmed den andra sidan av halskanten ända 
till uppläggningskanten. Ta av garnet och fäst trådän-
dan.

Montering
Fäst alla trådändor, sy i knappar på halskanten mit-
temot knäppöglorna.
Sy, om det behövs, ihop de små hålen under ärmarna 
från avigsidan.


