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ColourVibes är en åtsittande tröja med ett enkelt flerfärgsmönster. Tröjan är designad i en 
färgskala som kan förändras utifrån dina egna önskemål – och om du vill kan du sticka med 
många färger, men lika gärna enbart med 2 färger. Tröjan inspirerar till lek med färger och 
kan ges många olika uttryck. Konstruktionen är enkel med raglanökningar och hög krage, så 
att du kan fokusera på färgernas samspel. Färgvalet på den uppstickade tröjan baseras på både 
milda och starka färger. De milda färgerna ger lugn och utrymme för de starka färgerna att 
spela på samma sätt som de höga eller djupa tonerna i ett jazzmusikstycke.

ColourVibesDesign: Thea Vesterby // VesterbyCrea

STORLEKAR
XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL

MÅTT
Passar övervidd: 79 (82) 90 (101) 112 (119) 125 cm
Övervidd: 80 (83) 91 (102) 113 (120) 126 cm
Ärmlängd: 46 (47) 47 (48) 48 (49) 49 cm
Hel längd (mätt från nedanför polokragen): 58 (60) 61 
(62) 63 (64) 65 cm 

STICKFASTHET
25 maskor och 27 varv flerfärgsmönster med 2 färger 
på sticka 4 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
550 (550) 600 (650) 650 (650) 650 g Vilja och 
275 (275) 275 (275) 300 (325) 325 g Tilia, 

Fördeling av färger finns på nästa sida:

Varje färg stickas med 1 tråd Vilja och 1 tråd Tilia 
tillsammans.

Rundsticka 3 mm, 40 cm.
Rundsticka 4 mm, 40, 60 och 80 cm 
Strumpstickor 3 och 4 mm 
(strumpstickor och kort rundsticka kan uteslutas om 
man stickar mha magic loop på lång rundsticka)

8 stickmarkörer

Svensk översättning: Maria Gustafsson
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Färger
Färg  A: 
100 g Vilja färg  819 (Raindrop) och 
50 g Tilia färg  330 (Ash)

Färg  B: 
100 g Vilja färg  235 (Ice Blue) och 
50 g Tilia färg  340 (Ice Blue)

Färg  C: 
50 (50) 100 (100) 100 (100) 100 g Vilja färg  100 
(Natural White) och 
25 (25) 25 (25) 25 (50) 50 g Tilia färg  101 
(Natural White)

Färg  D: 
50 (50) 50 (100) 100 (100) 100 g Vilja färg  369 
(Slightly Purple) och 
25 (25) 25 (25) 50 (50) 50 g Tilia färg  353 (Freesia)

Färg  E: 
50 g Vilja färg  142 (Periwinkle) och 
25 g Tilia färg  228 (Bluebell)

Färg  F:
50 g Vilja färg  197 (Aqua) och 
25 g Tilia färg  281 (Rime Frost)

Färg  G: 
50 g Vilja färg  813 (Strawberry Pink) och 
25 g Tilia färg  370 (Flamingo)

Färg  H:
50 g Vilja färg  360 (Azalea) och 
25 g Tilia färg  360 (Azalea)

Färg  I:
50 g Vilja färg   402 (Medium Grey) och 
25 g Tilia färg  338 (Frost Grey)

DIAGRAM
Se sida 5.

 

Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

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.

SPECIELLA TEKNIKER

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 och 
dra åt så att det bildas en maska. 
Upprepa till önskat antal maskor.

Arbetsgång
Tröjan stickas uppifrån.
Oket stickas med raglanökningar, först fram och 
tillbaka över bakstycke och axlar för att forma halsring-
ningen, därefter sammanfogas arbetet och oket stickas 
runt.
När alla raglanökningar är gjorda delas arbetet, ärm-
maskorna får vila medan kroppen stickas färdig. 
Resåren avslutas med 2 varv dubbelstickning och 
italiensk avmaskning.
Ärmarna stickas uppifrån och ner, de avslutas med 
samma resårkanter som kroppen.
Slutligen plockas maskor upp runt halskanten som 
resårstickas och avslutas på samma sätt som övriga 
resårkanter.

Hela arbetet, förutom resårkanterna, stickas i flerfärgs-
stickning med 2 färger enligt diagram.



3 av 5#FilcolanaColourvibes

Beskrivning
OK
Lägg med färg A och rundsticka 4 mm upp 43 (45) 57 
(71) 75 (79) 85 maskor.

Indelningsvarv (avigsidan): Sticka 1 (1) 3 (3) 3 (3) 
3 aviga (framstycke), häng en markör på stickan, 1 avig 
(raglanmaska), häng en markör på stickan, 5 (5) 7 (9) 
9 (9) 9 aviga (ärm), häng en markör på stickan, 1 avig 
(raglanmaska), häng en markör på stickan, 27 (29) 33 
(43) 47 (51) 57 aviga (bakstycke), häng en markör 
på stickan, 1 avig (raglanmaska), häng en markör på 
stickan, 5 (5) 7 (9) 9 (9) 9 aviga (ärm), häng en markör 
på stickan, 1 avig (raglanmaska), häng en markör på 
stickan, 1 (1) 3 (3) 3 (3) 3 aviga (framstycke).

Maskorna är uppdelade, förtsätt sticka flerfärgsmönster 
enligt ovan och öka för raglan enligt följande:
Varv 1 (rätsidan): *Sticka räta maskor och följ 
diagram till markören, ö1h, flytta markören till höger-
stickan, sticka 1 rät (raglanmaska) med färg  A, flytta 
markören till högerstickan, ö1v*, upprepa *-*, till 
ökningen efter sista markören är gjort, sticka rätt och 
enligt diagram varvet ut.
8 maskor är ökade.

Varv 2: Sticka aviga maskor och följ randmönstret.

Upprepa dessa 2 varv totalt 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 ggr och 
byt samtidigt färger enligt randmönstret.

Maskorna skall nu fördela sej enligt följande:
4 (4) 6 (6) 6 (6) 6 maskor (framstycke), 1 raglan-
maska, 11 (11) 13 (15) 15 (15) 15 maskor (axel), 
1 raglanmaska,  33 (35) 39 (49) 53 (57) 63 maskor 
(bakstycke), 1 raglanmaska, 11 (11) 13 (15) 15 (15) 
15 maskor (axel),  1 raglanmaska,  4 (4) 6 (6) 6 (6) 6 
maskor (framstycke) = totalt 67 (69) 81 (95) 99 (103) 
109 maskor.

Nästa varv (rätsidan): Fortsätt följa randmönstret och 
gör raglanökningar enligt varv 1 varvet ut. 
Vänd inte arbetet, lägg på högerstickan upp 25 (27) 27 
(37) 41 (45) 51 nya maskor med enkel upplägg-
ning (se ovan), använd båda färgerna och fortsätt följa 
mönstret.

Det skall nu vara totalt 100 (104) 116 (140) 148 
(156) 168 maskor.

Ta av garnet.

Nu skall arbetet sammanfogas och stickas runt enligt 
följande:
Håll arbetet med rätsidan mot dej och flytta de följande 
5 (5) 7 (7) 7 (7) 7 maskorna, markören, 1 raglan-
maska, nästa markör, 12 (12) 14 (16) 16 (16) 16 
maskor, nästa markör och 1 raglanmaska till höger-
stickan, utan att sticka dem.
Häng en markör som visar varvets början på stickan och 
sticka ett varv utan ökningar, fortsätt följa diagrammet.
Varvet börjar fortsättningsvis vid bakstyckets vänstra 
raglan.

Fortsätt följa randmönstret och sticka runt med raglan-
ökningar vartannat varv enligt följande:
Varv 1: *Flytta markören till högerstickan, ö1v, sticka 
räta maskor och följ randmönstret till nästa markör, 
ö1h, flytta markören till högerstickan, 1 raglanmaska*, 
upprepa *-*, varvet ut.

Varv 2: Sticka räta maskor och följ randmönstret.

Upprepa dessa 2 varv till 27 (28) 31 (33) 37 (39) 40 
totalt ökningar är gjorda, det skall vara 89 (93) 103 
(117) 129 (137) 145 maskor på respektive bak- och 
framstycke samt 67 (69) 77 (83) 93 (97) 99 maskor på 
vardera ärmen.
Det skall nu vara totalt 316 (328) 364 (404) 448 
(472) 492 maskor.
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KROPP
Nu skall arbetet delas så att kropp och ärmar stickas var 
för sig, markörerna tas bort efter hand:
Nästa varv: Fortsätt följa randmönstret, sticka bak-
styckets 89 (93) 103 (117) 129 (137) 145 maskor 
samt raglanmaskan, flytta ärmens 67 (69) 77 (83) 93 
(97) 99 maskor til en maskhållare, lägg upp 9 (9) 9 (9) 
11 (11) 11 nya maskor med enkel uppläggning,
använd båda färgerna och fortsätt följa mönstret, 
fortsätt att sticka raglanmaskan, framstyckets 89 (93) 
103 (117) 129 (137) 145 maskor samt raglanmaskan, 
flytta ärmens 67 (69) 77 (83) 93 (97) 99 maskor til en 
maskhållare, lägg upp 4 (4) 4 (4) 5 (5) 5 nya maskor, 
häng en markör som visar varvets början på stickan och 
lägg upp ytterligare 5 (5) 5 (5) 6 (6) 6 nya maskor.

Det skall nu vara 200 (208) 228 (256) 284 (300) 316 
maskor och varvet börjar i vänster sida.

Fortsätt följa randmönstret och sticka runt till arbetet 
mäter 31 (33) 34 (35) 36 (37) 38 cm eller till önskad 
längd från ärmhålet. Om du justerar längden, tänk på 
att den avslutande resåren mäter  6 (6) 6 (7) 7 (7) 8 cm, 
tänk också på att garnåtgången förändras.

Byt till rundsticka 3 mm och ta av garnet.

Resårmudd
Byt till Vilja färg C (Natural White) och Tilia färg G 
(Flamingo) , sticka resår (1 rät, 1 avig) till resåren 
mäter 6 (6) 6 (7) 7 (7) 8 cm.

Gör 2 förberedande varv innan den sydda italienska 
avmaskningen:
Nästa varv: *1 rät, lyft 1 maska avigt med garnet fram-
för arbetet*, upprepa *-* varvet ut.

Nästa varv: *Lyft 1 maska avigt med garnet bakom 
arbetet, 1 avig*, upprepa *-* varvet ut.

Sydd italiensk avmaskning: Ta av garnet med en tråd-
ända som är 3 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.

ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Flytta de vilande maskorna till en rundsticka 4 mm, 
sticka slätstickning runt och följ randmönstret enligt 
följande:
Välj de 2 färger som passar enligt randmönstret, börja 
mitt i ärmhålets botten och plocka, i mönster, upp 
1 maska i var och en av de nyupplagda maskorna fram 
till de vilande maskorna, kontrollräkna innan så att du 
börjar med rätt färg, sticka de vilande maskorna enligt 
mönstret, plocka, i mönster, upp 1 maska i var och en 
av de nyupplagda maskorna fram till mitt under ärmen, 
häng en markör på stickan som visar varvets början. 
Totalt 76 (78) 86 (92) 104 (108) 110 maskor.

Fortsätt följa randmönstret och sticka runt till ärmen 
mäter 38 (39) 39 (40) 40 (41) 41 cm, eller önskad 
längd, från ärmhålet.



5 av 5#FilcolanaColourvibes

Byt till sticka 3 mm och ta av garnet.

Resårmudd
Byt till färg A och sticka resår (1 rät, 1 avig), till resåren 
mäter 8 (8) 8 (8) 8 (8) 8 cm.

Nästa varv: *1 rät, lyft 1 maska avigt med garnet fram-
för arbetet*, upprepa *-* varvet ut.

Nästa varv: *Lyft 1 maska avigt med garnet bakom 
arbetet, 1 avig*, upprepa *-* varvet ut.

Maska av med sydd italiensk avmaskning som på krop-
pen.

DUBBELVIKT POLOKRAGE
Börja vid bakstyckets vänstra raglan och plocka från 
rätsidan med rundsticka 4 mm och färg  A upp 9 (9) 
9 (3) 3 (3) 3 maskor/10 (10) 10 (4) 4 (4) 4 maskor i 
halsringningen = totalt 90 (92) 104 (104) 110 (116) 
126 maskor.

Sticka resår runt (1 rät, 1 avig), till kragen mäter 10 
(12) 12 (12) 13 (13) 14 cm.

Ta av garnet och byt till färg  B.

Sticka 1 varv resår.

Nästa varv: *1 rät, lyft 1 maska avigt med garnet fram-
för arbetet*, upprepa *-* varvet ut.

Nästa varv: *Lyft 1 maska avigt med garnet bakom 
arbetet, 1 avig*, upprepa *-* varvet ut.
 
Maska av med sydd italiensk avmaskning som på 
kroppen.

MONTERING
Fäst alla trådändor, på polokragen fästs alla trådar på 
rätsidan då det är avigsidan som syns när den viks ner.

Skölj upp tröjan enligt tvättinstruktionen på banderol-
len. Låt torka plant på en handduk.

 

DIAGRAM
Diagrammet läses från höger till vänster på varven 
från rätsidan och från vänster till höger på varven från 
avigsidan.
När man stickar runt läses diagrammen hela tiden från 
höger till vänster.
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