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Avantgarde är en oversized mjuk tröja med fina flätor och enkla strukturbårder. Med sina färgblock 
stickade i en blandning av Peruvian och Tilia finns det praktiskt taget inga begränsningar för hur du 
kan variera tröjan med dina egna favoritfärger. Du kan mixa nyanser ton-i-ton som Sanne Fjalland 
har gjort, eller så kan du improvisera med dina egna favoritfärger i en blandning helt utan regler. 

Avantgarde Design: Sanne Fjalland

STORLEKAR
S (M) L (XL)  

MÅTT
Passar övervidd: 83-90 (91-98) 99-106 (107-116) cm
Övervidd: 112 (117) 122 (127) cm
Hel längd (mätt från överst på axeln): ca. 59 (60) 61 
(62) cm  
Ärmlängd: ca. 46 (46) 46 (46) cm

STICKFASTHET
15 maskor och 24 varv slätstickning på sticka 5,5 mm 
= 10 x 10 cm 
Stickfastheten är mätt efter tvätt och ev uppspänning.
Stickstorleken är endast vägledande. 
Får du fler maskor/10 cm byter du till en grövre sticka, 
får du färre maskor/10 cm byter du till en tunnare 
sticka.
 

MATERIAL
Garn från Filcolana
Färg A: 
100 (100) 150 (150) g Peruvian färg 827 (Dijon) och
25 (25) 50 (50) g Tilia färg 363 (Caramel)
Färg B:
200 (200) 200 (200) g Peruvian färg 136 (Mustard) 
och 50 (50) 50 (50) g Tilia färg 196 (French Vanilla)
Färg C:
200 (200) 200 (200) g Peruvian färg 196 (French 
Vanilla) och 50 (50) 50 (50) g Tilia färg 211 (Banana)
Färg D:
150 (150) 150 (200)  Peruvian färg 223 (Sunflower) 
och 50 (50) 50 (50) g Tilia färg 136 (Mustard)
Varje färg stickas med 1 tråd Peruvian och 1 tråd 
Tilia tillsammans.

Rundsticka 5 mm, 40 och 80 cm.
Rundsticka 5,5 mm, 80 cm
Strumpstickor 5 och 5,5 mm
2 Stickmarkörer 
Skräpgarn till den italienska uppläggningen. 

Svensk översättning: Maria Gustafsson
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Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

ö1v (vänsterlutande ökning)
Lyft med vänster sticka upp tråden mellan 2 maskor, 
framifrån och bakåt, sticka den avigidet rät.

ödhpt (överdragshoptagning, vänsterlutande 
hoptagning)
Lyft 1 maska rätt, sticka 1 rät maska, drag den lyfta 
maskan över.

km-r
Kantmaska, stickas rät alla varv.

 

Arbetsgång
Varje färg stickas med 1 tråd Peruvian och 1 tråd Tilia 
tillsammans.

Kroppen stickas runt på rundsticka, nerifrån och upp 
till ärmhålet där arbetet delas. 

Bak- och framstycke stickas sedan var för sig, fram och 
tillbaka på rundstickan.

Maskor plockas upp i ärmhålet, ärmen stickas runt på 
rundsticka, uppifrån och ner.

När man stickar runt läses diagrammen hela tiden från 
höger till vänster.
När man stickar fram och tillbaka läses diagrammen 
från höger till vänster på varven från rätsidan och från 
vänster till höger på varven från avigsidan .
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Beskrivning
KROPP
Lägg med skräpgarnet på sticka 3,5 mm upp 99 (103) 
107 (111) maskor. 

Sticka 2 räta varv, fram och tillbaka. 
Ta av skräpgarnet.

Fortsätt att sticka med Peruvian och Tilia i färg A, 
sticka 1 avigt varv, vänd INTE, sammanfoga istället 
arbetet för att sticka runt.

Sticka 2 aviga varv.
 
Nästa varv: *1 avig, stick in högerstickan under den 
nedersta tvärlänken stickad med Peruvian och Tilia, 
3 varv ner i arbetet (= 1:a varvet stickat med Peruvian 
och Tilia) och sticka 1 rät maska i den*, upprepa *-* 
till 1 maska återstår, lyft upp den sista tvärlänken och 
sticka den rät tillsammans med sista maskan = 196 
(204) 212 (220) maskor.

Sticka 1 avig maska, häng en markör som visar varvets 
början på stickan och fortsätt sticka resår (1 rät, 1 avig) 
runt till arbetet mäter 10 cm. 
Klipp försiktigt bort skräpgarnet.

Ta av garnet.

Byt till rundsticka 5,5 mm och färg B.
 
Nästa varv: ö1v, sticka 98 (102) 106 (110) räta, häng 
en markör som visar sidan på stickan, ö1v, sticka räta 
maskor varvet ut = 198 (206) 214 (222) maskor. 

Varvet börjar i höger sida.

Nästa varv: *Sticka 1 rät, sticka de följande 19 mask-
orna enligt diagram A, sticka 10 (12) 14 (16) räta, 
sticka de följande 19 maskorna enligt diagram A, sticka 
1 rät, sticka de följande 19 maskorna enligt diagram A, 
sticka 10 (12) 14 (16) räta, sticka de följande 
19 maskorna enligt diagram A, sticka 1 rät*, upprepa 
*-* varvet ut. 

Upprepa detta varv till arbetet mäter 37 cm. 

Ta av garnet.

Byt till färg C och sticka 1 varv med mönster på samma 
sätt som tidigare.

Nu delas arbetet så att bak- och framstycke stickas var 
för sig, låt framstyckets maskor vila medan du stickar 
bakstycket. 
Bakstycket är varvets första 99 (103) 107 (111) 
maskor. 

BAKSTYCKE
Börja och avsluta alla varv med 1 km-r, observera att 
nu läses diagram A från höger till vänster på varven 
från rätsidan och från vänster till höger på varven från 
avigsidan.
 
Sticka mönster som tidigare till ärmhålet mäter 22 (23) 
24 (25) cm. Sista varvet stickas från avigsidan.

Axlar 
OBS! För att avmaskningskanten skall bli jämnare lyfts 
första maskan i början av varje avmaskning.

Får att forma axellutningen avmaskas i början av varje 
varv 7 maskor 5 (3) 3 (1) ggr och 8 maskor 0 (2) 2 (4) 
ggr. 
I samband med axelavmaskningarna kan man ibland 
endast göra en halv flätning då andra halvan av flätan 
redan är avmaskad. 
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När samtliga axelavmaskningar är gjorda avmaskas på 
nästa varv från rätsidan resterande 29 (29) 33 (33) 
maskor. 

FRAMSTYCKE 
Stickas som bakstycket till ärmhålet mäter 15 (16) 17 
(18) cm. Sista varvet stickas från avigsidan.

HALSRINGNING
Höger sida
Nästa varv (rätsidan): Sticka 42 (44) 44 (46) maskor 
enligt diagrammet, avmaska de följande 15 (15) 19 
(19) maskorna, sticka mönster varvet ut.

Nästa varv: Sticka mönster enligt diagrammet fram 
till de avmaskade maskorna, vänd och låt resterande 
maskor vila.

Avmaska i början av varje varv från rätsidan 2 maskor 
2 ggr och 1 maska 3 ggr. Även här görs halva flätningar 
när det inte, pga maskantalet, går att göra hela (precis 
som på bakstyckets axlar).

När ärmhålet mäter 22 (23) 24 (25) cm, samma längd 
som på bakstycket, avmaskas för axel på samma sätt 
som på bakstycket.

Vänster sida
Börja sticka från avigsidan och avmaska för halsringn-
ingen i början på de aviga varven på samma sätt som på 
höger framstycke.

Sticka färdigt vänster sida på samma sätt som höger sida

Sy ihop båda axelsömmarna.

ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Plocka från rätsidan med strumpstickor 5,5 mm och 
färg D upp maskor längs ärmhålet enligt följande: 
Börja i botten av ärmhålet och plocka upp 36 (37) 
39 (40) maskor längs ärmhålets ena sida, plocka upp 
1 maska i axelsömmen och sedan 36 (37) 39 (40) 
maskor längs andra sidan av ärmhålet = 73 (75) 79 
(81) maskor. 
Sammanfoga för att sticka runt och häng en markör på 
stickan som visar varvets början.

Räkna, från maskan som plockades upp i axelsömmen 
ut vilka som är de mittersta 19 maskorna, markera 
dessa maskor, dessa maskor mönsterstickas fortsätt-
ningsvis enligt diagram B, övriga maskor slätstickas. 

Sticka 3 varv.

Nästa varv: Sticka räta maskor fram till 2 maskor före 
de 19 markerade maskorna, 1 ödhpt, sticka 19 maskor 
enligt diagram B, 2 räta maskor tillsammans, sticka räta 
maskor varvet ut. 

Upprepa minskningsvarvet var 6:e varv totalt 13 ggr = 
47 (49) 53 (55) maskor. 

Sticka utan minskningar till ärmen mäter 38 cm.

Byt till färg A och sticka 1 varv slätstickning och minska 
samtidigt 3 (5) 7 (7) maskor jämnt fördelade över var-
vet = 44 (44) 46 (48) maskor. 

Byt till strumpstickor 5 mm och sticka 8 cm resår 
(1 rät, 1 avig).
  
Nästa varv: *1 rät, lyft den aviga maskan med garnet 
framför arbetet*, upprepa *-* varvet ut. 

Nästa varv: *Lyft den räta maskan med garnet bakom 
arbetet, 1 avig*, upprepa *-* varvet ut. 

Avmaska med en sydd italiensk avmaskning:
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Ta av garnet med en trådända som är 4 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 stick-
as rät, drag igenom garnet och lyft maskan av stickan.
5. Stick från framsidan in nålen, från höger mot vän-
ster, bakom 2:a maskans främre maskbåge och framåt, 
drag igenom garnet.
6. Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle stick-
as 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 vän-
ster, i den först avmaskade maskan, drag igenom 
garnet.
8. Som punkt 6. Samtliga maskor är avmaskade. Fäst 
trådändan ordentligt.

 

KRAGE
Plocka från rätsidan med rundsticka 5 mm och färg C 
upp maskor kring halsringningen enligt följande:
Börja vid höger axelsöm och plocka upp 30 (30) 34 
(34) maskor längs bakstycket och 58 (58) 62 (62) 
maskor längs framstyckets halsringning = 88 (88) 96 
(96) maskor.

Sticka 8 cm resår (1 rät, 1 avig). 
 
Nästa varv: *1 rät, lyft den aviga maskan med garnet 
framför arbetet*, upprepa *-* varvet ut.

Nästa varv: *Lyft den räta maskan med garnet bakom 
arbetet, 1 avig*, upprepa *-* varvet ut.

Avmaska med en sydd italiensk avmaskning som på 
ärmarna.

MONTERING
Fäst alla trådändor.

Skölj upp tröjan enligt tvättinstruktionen på banderol-
len för Tilia.

Spänn ut tröjan till angivna mått och låt den torka plant 
på en handduk.

Rät maska på rätsidan, avig maska på avigsidan. 

Avig maska på rätsidan, rät maska på avigsidan

Från rätsidan: lyft maskan avigt med garnet bakom arbetet 
Från avigsidan: lyft maskan avigt med garnet framför arbetet

Lyft två maskor, med garnet bakom arbetet, till högerstickan, sätt 1 maska på hjälpstickan       
och håll den framför arbetet, flytta tillbaka de 2 lyfta maskorna till vänsterstickan,       

Sätt 1 maska på hjälpstickan och håll den framför arbetet, sticka 2 räta maskor,   

Sätt 2 maskor på hjälpstickan och håll den bakom arbetet, sticka 1 rät maska,

Diagram A - Kropp

Diagram B - Ärm

sticka masken från hjälpstickan rät   

sticka maskorna från hjälpstickan räta.

sticka maskan från hjälpstickan rät, sticka 2 räta maskor


