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Sanne Fjalland snubblade över ett foto på Miles Davis från 1969, där han står lutad mot en röd 
sportbil iklädd mockabyxor och öppen mörkblå skjorta med krage. Det är extravagans, svaj 
i byxbenen och tunga guldkedjor som har inspirerat till tröjan Miles med de genomskinliga 
mohairränderna, den resårstickade kragen och de små fina guldknapparna. Tröjan Miles är 
stickad i Saga och Tilia, i nyanser som ligger väldigt nära varandra.
 

MilesDesign: Sanne Fjalland

STORLEKAR
S (M) L (XL)  

MÅTT
Passar övervidd: 83-89 (90-96) 97-105 (106-116) cm
Övervidd: 98 (106) 115 (126) cm
Hel längd (från överst på axeln): 59 (61) 63 (65) cm
Ärmlängd: 44 (44) 44 (44) cm 
OBS! Plaggmåtten i beskrivningen är tröjans mått före 
tvätt.

STICKFASTHET
26 maskor och 40 varv slätstickat randmönster på 
sticka 3 mm = 10 x 10 cm

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
200 (200) 250 (250) g Saga färg 115 (Captain Blue)
50 (75) 75 (75) g Tilia färg 145 (Navy Blue)

3 st rundstickor 2,5 mm, 80 cm.
Rundsticka 3 mm, 80 cm.
Strumpstickor 2,5 och 3 mm. 

Stickmarkörer

4 st knappar, 10-15 mm 

 
 

Svensk oversettelse: Maria Gustafsson



2 av 6#FilcolanaMiles

Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

km-a
Kantmaska, stickas avig alla varv.

km-r
Kantmaska, stickas rät alla varv.

ö1h (högerlutande ökning)
Lyft med vänsterstickan upp tråden mellan 2 maskor, 
bakifrån och fram, sticka den rät.

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

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

Arbetsgång
Hela tröjan stickas i randmönster enligt beskrivningen. 
Kroppen stickas runt på rundsticka, i ett stycke, 
nerifrån och upp tills arbetet delas på mitten för 
öppningen till knäppsprund. 

Ärmarna stickas nedifrån och upp, runt på strump-
stickor.

Kropp och ärmar sätts ihop och oket stickas fram och 
tillbaka med raglanökningar.

Maskor plockas upp längs knäppöppningen i mitten 
och knäppstolparna stickas färdiga.

Maskorna till det dubbla kragståndet plockas upp på 
2 rundstickor samtidigt.
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Beskrivning
Randmönster
2 varv slätstickning med Saga.
2 varv slätstickning med Tilia.
Upprepa dessa 4 varv.

KROPP
Lägg med 1 tråd Saga på rundsticka 3 mm upp 256 
(276) 300 (328) maskor. 
Häng en markör som visar varvets början på stickan och 
sammanfoga för att sticka runt, varvet börjar i vänster 
sida.

Byt till rundsticka 2,5 mm och sticka 4 cm resår 
(1 rät, 1 avig). 

Byt till rundsticka 3 mm och fortsätt sticka det slätstick-
ade randmönstret, 1:a randen stickas med Saga. 

Fortsätt sticka till arbetet mäter 33 (34) 35 (35) cm 
inklusive resår, randmönstret skall sluta med det 1:a 
varvet stickat med Saga.  

På nästa varv avmaskas 6 maskor mitt på framstycket 
enligt följande:

Nästa varv: Sticka 61 (66) 72 (79) räta, maska av de 
följande 6 maskorna löst och sticka varvet ut.

Ta av garnet, ta bort markören och flytta alla maskor 
fram till de avmaskade maskorna, utan att sticka dem, 
till höger sticka.

Fortsättningsvis stickas arbetet fram och tillbaka på 
rundstickan, börja och avsluta alla varv med 1 km-a.

Nästa rand skall vara en rand som stickas med Tilia och 
stickas från rätsidan.

Fortsätt att sticka till arbetet mäter ca. 35 (35) 36 (36) 
cm. OBS! sista varvet skall vara ett varv från rätsidan 
stickat med Saga.

Nästa varv (avigsidan): Sticka 56 (58) 61 (65) aviga, 
avmaska de följande 10 (16) 22 (28) maskorna, sticka 
118 (122) 128 (136) aviga, avmaska de följande 10 
(16) 22 (28) maskorna, sticka de sista 56 (58) 61 (65) 
maskor aviga. 

Låt arbetet vila och sticka ärmarna.

ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Lägg med 1 tråd Saga på strumpstickor 2,5 mm upp 
62 (64) 66 (68) maskor.
Häng en markör som visar varvets början på stickan och 
sammanfoga för att sticka runt.

Sticka 4 cm resår (1 rät, 1 avig). 

Byt till strumpstickor 3 mm och fortsätt sticka det slät-
stickade randmönstret, 1:a randen stickas med Saga.

När ärmen mäter 7 cm, inklusive resår, påbörjas 
ökningar under ärmen enligt följande:
Nästa varv: Sticka 1 rät, ö1v, sticka till en maska åter-
står, ö1h , 1 rät. 

Upprepa detta ökningsvarv var 9:e (7:e) 6:e (5:e) varv 
totalt 16 (19) 22 (25)  ggr = 94 (102) 110 (118) 
maskor.
 
Fortsätt sticka till ärmen mäter 42 cm inklusive resår, 
randmönstret skall sluta med 1:a varvet stickat med 
Saga.  

Nästa varv: Maska av varvets första 5 (8) 11 (14) 
maskor, sticka 84 (86) 88 (90) maskor, maska av de 
sista 5 (8) 11 (14) maskorna. Ta av garnet.
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OK
Sätt delarna på samma rundsticka 3 mm i följande 
ordning: 
Höger framstycke, höger ärm, bakstycke, vänster ärm 
och vänster framstycke.
 
Fortsätt att sticka ränder och minska för raglan enligt 
följande:
Nästa varv (rätsidan): Sticka till 1 maska återstår på 
höger framstycke, *sticka 2 räta maskor tillsammans 
och markera denna maska*, sticka till 1 maska återstår 
på höger ärm, upprepa *-*, sticka 1 maska återstår på 
bakstycket, upprepa *-*, sticka räta maskor varvet ut.

De 4 markerade maskorna är raglanmaskor.

Sticka 1 varv från avigsidan. 

Nästa varv (rätsidan)(minskningsvarv): *Sticka till 
2 maskor före raglanmaskan, 1 ödhpt, 1 rät, sticka 
2 räta maskor tillsammans*, upprepa *-*, ytterligare 
3 ggr, sticka räta maskor varvet ut.

Upprepa raglanminskningarna vart 4:e varv till totalt 
7 omgångar med raglanminskningar är gjorda.

Fortsättningsvis görs raglanminskningarna med olika 
mellanrum på kropp och ärmar, SAMTIDIGT görs 
även avmaskningar för halsringningen (läs hela 
avsnittet om raglanminskningar och avmaskningar för 
halsen innan du fortsätter att sticka) :

KROPPEN: Upprepa hela tiden raglanminskningarna 
vart 2:a varv.

ÄRMAR: Upprepa raglanminskningarna vart 4:e varv 
totalt 14 (15) 16 (17) ggr, till det är 54 maskor kvar på 
vardera ärmen. Fortsättningsvis görs raglan-
minskningarna vart 2:a varv.

SAMTIDIGT, när det är 62 (62) 64 (68) maskor på 
bakstycket och 28 (28) 29 (31) maskor på vardera 
framstycket, påbörjas avmaskningarna för halsringning 
enligt följande:
Avmaska, i början av varje varv, på framstyckena och 
sedan vidare över ärmarna enligt följande:
7 (7) 8 (10) maskor 1 ggr, 
2 maskor 1 ggr, 
1 maska 8 ggr och 
11 maskor 2 ggr. 

När alla maskor på framstycke och ärmar är avmaskade/
minskade återstår endast bakstyckets maskor.

Maka av dessa maskor löst.

KNÄPPKANTER 
Höger knapphålskant
Lägg först upp 2 maskor med Saga på rundsticka 
2,5 mm, fortsätt sedan att plocka upp 65 (65) 69 (73) 
maskor längs högerkanten av framstyckets öppning 
(höger sida när man har tröjan på sig).

Varv 1 (avigsidan): 1 km-r, *1 avig, 1 rät*, upprepa 
*-*varvet ut. 

Varv 2: 2 räta, sticka resår som maskorna visar och 
avsluta med 1 km-r. 

Upprepa dessa 2 varv till totalt 5 varv resår är stickade.

Varv 6 (rätsidan)(knapphålsvarv): Sticka 2 räta, 
5 (5) 7 (9) maskor resår, gör 1 omslag, sticka 2 räta 
maskor tillsammans, *16 maskor resår, gör 1 omslag, 
2 räta maskor tillsammans*, upprepa *-* ytterligare 
2 ggr, avsluta med 3 (3) 5 (7) maskor resår, 1 km-r. 
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Fortsätt att sticka resår som maskorna visar, omslagen 
stickas med i resåren men vrids inte (det skall bli hål).
 
Sticka totalt 11 varv resår, sista varvet stickas från 
avigsidan.
 
Avsluta med en sydd italiensk avmaskning enligt föl-
jande:
Ta av garnet med en trådända som är 3 gånger så lång 
som resåren och trä den på en trubbig nål.
1. Stick in nålen i de 2 första maskorna på vänster 
sticka som om de skulle stickas avigt tillsammans, drag 
igenom garnet.
2. Stick in nålen mellan 2:a och 3:e maskan, bakifrån 
och ut på framsidan.
3. Stick in nålen i 3:e maskan, framifrån och ut på 
baksidan.
4. Stick in nålen i de 2 första maskorna som om de 
skulle stickas räta tillsammans, drag igenom garnet och 
lyft båda maskorna av stickan.
5. Stick från framsidan in nålen, från höger mot vän-
ster, i 2:a maskans främre maskbåge och framåt, drag 
igenom garnet.
6. Stick in nålen i 1:a maskan på vänster sticka som om 
den skulle stickas avigt, lyft maskan av stickan.
7. Stick in nålen mellan 1:a och 2:a maskan, bakifrån 
och ut på framsidan.
8. Stick in nålen i 2:a maskan, framifrån och ut på 
baksidan.
9. Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle stick-
as rät och lyft maskan av stickan.
10. Som nr 5.
11. Som nr 6.
Upprepa 7 - 11 till det återstår 3 maskor på vänster-
stickan.
Avslutning:
Stick från framsidan in nålen, från höger mot vänster, 
i de 2 sista maskorna som om de skulle sticka avigt 
tillsammans, drag igenom garnet.
Stick in nålen i 1:a maskan på vänster sticka som om 
den skulle stickas avigt, lyft maskan av stickan.
Stick in nålen i de 2 sista maskorna som om de skulle 
stickas räta tillsammans, drag igenom garnet och lyft 
båda maskorna av stickan.
Samtliga maskor är avmaskade. 
Fäst trådändan ordentligt.

Vänster knappstolpe
Plocka med rundsticka 2,5 mm och Saga upp maskor 
längs vänsterkanten av framstyckets öppning enligt 
följande:
Börja överst vid halskanten och plocka upp 65 (65) 69 
(73) maskor längs vänster framkant, avsluta med att 

lägga upp 2 nya maskor på stickan.

Varv 1 (avigsidan): 1 km-r, *1 avig, 1 rät*, upprepa 
*-* varvet ut.

Varv 2: 2 räta, sticka resår som maskorna visar, avsluta 
med 1 km-r. 

Upprepa dessa 11 varv till totalt 5 varv resår är stick-
ade, sista varvet stickas från avigsidan.

Maska av på samma sätt som på höger knäppkant.
   
KRAGE
Forklaring til opstrikning af masker til krave:
Først strikkes en kravestand med 3 stk. rundpinde 
2,5 mm, nedenfor beskrevet som 1., 2. og 3. rund-
pind. Kravestandens masker sidder på 1. og 2. rund-
pind, på hhv. retsiden og vrangsiden af de aflukkede 
masker i halsåbningen. På denne måde skjules halsens 
aflukningskant helt inde i kravestanden.

Kragstånd
Håll rundsticka 1 och 2 parallellt i höger hand. Med 
sticka 1 plockas maskor upp utmed halsringningen, 
SAMTIDIGT görs ett omslag kring sticka 2 efter 
varje maska som plockas upp på sticka 1. Se foto, den 
helblanka stickan är sticka 1 och den grå stickan (med 
blank spets) är sticka 2. 

Med Saga plockas upp 33 (33) 34 (36) maskor längs 
höger framstycke (inklusive knäppstolpen), plocka upp 
22 maskor längs höger ärm, plocka upp 39 (39) 41 
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(45) maskor längs bakstycket, plocka upp 22 maskor 
längs vänster ärm och avsluta med att plocka upp 33 
(33) 34 (36) maskor längs vänster framstycke (inklu-
sive knäppstolpen) = 149 (149) 153 (161) maskor.
OBS! Var noga med att göra ett omslag kring sticka 
2 för varje upplockad maska utmed hela halsringningen 
förutom efter sista maskan, här görs inget omslag kring 
sticka 2.

Vänd arbetet.

Använd sticka 3 och sticka omslagen på sticka 2 enligt 
följande:
Börja med att göra ett omslag kring sticka 3 innan det 
första omslaget på sticka 2 stickas. Sticka alla omslag 
räta, omslagen kan se långa ut, men det jämnar ut sig 
senare. 

När samtliga omslag är stickade (maskorna sitter på 
sticka 3), vänds arbetet och maskorna som sitter på 
sticka 1 stickas med den sticka som blev ledig.
Fortsätt att sticka runt på detta sätt, sticka insidan och 
utsidan var för sig, med den sticka som är ledig. På 
detta sätt göms avmaskningskanten inuti kragståndet.

Fortsätt att sticka till kragståndet mäter 1,5 cm från 
upplockningen, sista varvet stickas från rätsidan/krag-
ståndets yttersida. 

Nu skall kragståndet stängas genom att maskorna som 
sitter på sticka 1 och sticka 2 stickas ihop i resår enligt 
följande:
Nästa varv (avigsidan): Sticka ihop 1:a maskan på 
sticka 1 med 1:a maskan på sticka 2 rätt och släpp av 
maskorna från vänsterstickan, *sticka ihop 1:a maskan 
på sticka 1 med 1:a maskan på sticka 2 rätt och släpp av 
maskorna från vänsterstickan, sticka ihop 1:a maskan 
på sticka 1 med 1:a maskan på sticka 2 avigt och släpp 
av maskorna från vänsterstickan*, upprepa *-* till det 
är 1 maska kvar på varje sticka, stick in högerstickan
i båda maskorna på sticka 1, sticka ihop maskan på stic-
ka 1 med maskan på sticka 2 rätt och släpp av maskor-
na från vänsterstickan.

Maskantalet är nu halverat och den resårstickade kra-
gen påbörjad, fortsätt sticka resår enligt följande:
Lyft 1:a maskan i början av varje varv och sticka övriga 
maskor i resår som maskorna visar (rät maska på rät och 
avig på avig). 

Sticka till resåren mäter 10 cm, sista varvet stickas från 
rätsidan (tröjans yttersida). 

Maska av med sydd italiensk avmaskning som på 
knäppstolparna.

MONTERING: 
Sy ihop den lilla öppningen under båda ärmarna.

Lägg höger knäppstolpe ovanpå den vänstra och sy fast 
stolparna längst  ner i botten av sprundet, de rätstick-
ade kantmaskorna är sömsmån. 

Fäst alla trådändor, sy fast knapparna mitt för knap-
phålen.

Skölj upp tröjan enligt tvättinstruktionen på banderol-
len och låt den torka plant på en handduk.


