
Storlek: S (M) L (XL) XXL 
(XXXL).
Garn & -åtgång: 11 (12) 14 (15) 
16 (18) nystan fg 16 (malva) av 
Drops Belle, 53 % bomull/33 % 
viskos/14 % lin från Garnstudio, 
www.garnstudio.com, tel 
031-91 30 20. 1 nystan väger 50 g 
och innehåller 120 meter.
Frågor om beskrivningen: Vänd 
dig till butiken där du köpt garnet.
Strumpst och rundst: Nr 4 (40 
samt 60 eller 80 cm) eller de st du 
måste använda för att få 21 m och 
42 v rätstickn på 10x10 cm och 21 
m och 28 v slätstickn på 10x10 cm.
Rätstickning (stickas fram och 
tillb): M stickas räta på alla v.
Rätstickning (stickas runt): 
Sticka *1 v rätt och 1 v avigt*, upp-
repa *—*.
Mönster: Se diagr A.1 till A.3. 
Diagr visar alla v i mönstret sett 
från räts.
Ökningstips: Sticka till det återstår 
2 m före markören, 1 omsl, sticka 4 
m, 1 omsl (= 2 m ökade). På nästa 
v stickas omsl vridet räta, så att det 
inte blir hål.

Framstycket och bakstycket stickas 
fram och tillbaka på rundst. Ärmar-
na stickas runt på strumpst.

FRAMSTYCKE
Lägg upp 104 (112) 120 (135) 
145 (160) m på rundst 4 med 
Belle. Sticka 4 v rätstickn fram 
och tillb – se förkl ovan. Sticka 

rätstickn och förkortade v så här: 
V 1 (= från räts): Sticka rm över de 
första 4 (4) 5 (5) 5 (5) m, vänd och 
strama tråden så att det inte blir hål. 
V 2 (= från avigs): Sticka rm tillb 

över de 4 (4) 5 (5) 5 (5) m. V 3: 
Sticka rm över de första 8 (8) 
10 (10) 10 (10) m, vänd, stra-
ma tråden så att det inte blir 
hål. V 4: Sticka rm tillb över de 
8 (8) 10 (10) 10 (10) m. Uppre-
pa v 3 och 4, men för varje 
gång det stickas från räts stic-
kas det över 4 (4) 5 (5) 5 (5) m 
mer än föreg gång, till slut 
stickas det 2 v rätstickn över 
alla m = 104 (112) 120 (135) 
145 (160) m. Kontrollera stick-
fastheten! Sen stickas diagr 
A.1 från räts så här: Sticka 
A.1a (= 2 m), sticka A.1b till 
det återstår 2 m, sticka A.1c (= 
2 m). När hela diagr A.1 är fär-
digstickat på höjden stickas det 
2 v rätstickn över alla m. 
Sticka rätstickn och förkortade 
v så här: V 1 (= från rätsidan): 
Sticka rm över alla m. V 2 (= 
från avigs): Sticka rm över de 
första 4 (4) 5 (5) 5 (5) m, vänd 
och strama tråden. V 3: Sticka 
rm tillb över de 4 (4) 5 (5) 5 (5) 
m. V 4: Sticka 8 (8) 10 (10) 10 
(10) m, vänd och strama trå-
den. V 5: Sticka rm tillb över 
de 8 (8) 10 (10) 10 (10) m. 
Upprepa v 4 och 5, men för 
varje gång det stickas från 
avigs stickas det över 4 (4) 5 
(5) 5 (5) m mer än föreg gång, 
innan det till slut stickas över 
alla m från avigs. Sticka 2 (2) 
14 (6) 6 (2) v rätstickn. Sticka 
rätstickn och förkortade v så 
här: V 1 (= från räts): Sticka rm 
över alla m. V 2 (= från avigs): 
Sticka rm till det återstår 4 (4) 
5 (5) 5 (5) m på stickan, vänd 
och strama tråden. V 3: Sticka 
tillb över de 100 (108) 115 
(130) 140 (155) m. V 4: Sticka 
till det återstår 8 (8) 10 (10) 10 
(10) m på stickan, vänd och 
strama tråden. V 5: Sticka tillb 
över de 96 (104) 110 (125) 135 
(150) m. Upprepa v 4 och 5, 
men för varje gång det stickas 
från avigs stickas det över 4 (4) 
5 (5) 5 (5) m mindre än föreg 
gång, till slut stickas det 4 (4) 5 
(5) 5 (5) m från avigs. Sticka 
tillb över de 4 (4) 5 (5) 5 (5) m, 
klipp av tråden. Sticka 2 v rät-
stickn över alla m (1:a v = från 
räts) = 104 (112) 120 (135) 
145 (160) m. Sen stickas diagr 
A.2 från räts så här: Sticka 

A.2a (= 2 m), upprepa A.2b till 
det återstår 2 m, sticka A.2c (= 
2 m). När hela diagr A.2 är fär-
digstickat 1 gång på höjden 
stickas det 2 v rätstickn över 
alla m. Sticka rätstickn och 
förkortade v så här: V 1 (= från 
räts): Sticka 4 (4) 5 (5) 5 (5) m, 
vänd och strama tråden. V 2 (= 
från avigs): Sticka rm tillb över 
4 (4) 5 (5) 5 (5) m. V 3: Sticka 
8 (8) 10 (10) 10 (10) m, vänd 
och strama tråden. V 4: Sticka 
rm tillb över 8 (8) 10 (10) 10 
(10) m. Upprepa v 3 och 4, 
men för varje gång det stickas 
från räts stickas det över 4 (4) 
5 (5) 5 (5) m mer än föreg 
gång, till slut stickas det över 
alla m. Sticka 2 (2) 14 (6 ) 6 
(2) v rätstickn över alla m = 
104 (112) 120 (135) 145 (160) 
m. Sticka rätstickn och förkor-
tade v så här: V 1 (= från räts): 
Sticka till det återstår 4 (4) 5 
(5) 5 (5) m på stickan, vänd 
och strama tråden. V 2 (= 
avigs): Sticka tillb över de 100 
(108) 115 (130) 140 (155) m. 
V 3: Sticka till det återstår 8 (8) 
10 (10) 10 (10) m på stickan, 
vänd och strama tråden. V 4: 
Sticka tillb över 96 (104) 110 
(125) 135 (150) m. Upprepa v 
3 och 4, men för varje gång det 
stickas från räts stickas det 
över 4 (4) 5 (5) 5 (5) m mindre 
än föreg gång, till slut stickas 
det 4 (4) 5 (5) 5 (5) m från räts. 
Sticka tillb över de 4 (4) 5 (5) 5 
(5) m. Sticka 2 v rätstickn över 
alla m. Sedan stickas diagr A.1 
från rätsidan så här: Sticka 
A.1a (= 2 m), upprepa A.1b till 
det återstår 2 m, sticka A.1c (= 
2 m). När hela A.1 är färdig- 
stickat på höjden stickas det 2 
v rätstickn över alla m. Sen 
stickas det rätstickn och för-
kortade v så här: V 1 (= från 
räts): Sticka rm över alla m (= 
104 (112) 120 (135) 145 (160) 
m). V 2 (= från avigs): Sticka 
rm över de första 4 (4) 5 (5) 5 
(5) m, vänd och strama tråden. 
V 3: Sticka rm tillb över de 4 
(4) 5 (5) 5 (5) m. V 4: Sticka 8 
(8) 10 (10) 10 (10) m, vänd 
och strama tråden. V 5: Sticka 
rm tillb över de 8 (8) 10 (10) 
10 (10) m. Upprepa v 4 och 5, 
men för varje gång det stickas 

från avigs stickas det över 4 (4) 
5 (5) 5 (5) m mer än föreg 
gång, till slut stickas det över 
alla m från avigs. Arb mäter ca 
53 (56) 56 (57) 60 (62) cm. 
Sen stickas arb färdigt i rät-
stickn. Sticka 2 v rätstickn över 
alla m. På nästa v sätts de mit-
tersta 28 (28) 28 (29) 29 (32) 
m på en tråd till hals och varje 
axel stickas färdig för sig. Se-
dan maskas det av i varje sida 
till hals på varje v från halsen 
så här: Maska av 2 m 1 gång 
och 1 m 2 ggr = 34 (38) 42 
(49) 54 (60) m kvar på axeln. 
Forts med rätstickn till arb mä-
ter ca 8 (8) 9 (10) 10 (10) cm 
från m på tråden. Arb mäter ca 
61 (64) 65 (67) 70 (72) cm. 
Maska av. Sticka den andra 
axeln på samma sätt. Sätt 1 
markör i varje sida 16 (17) 18 
(19) 20 (21) cm ner från axeln 
(markerar ärmhål).

BAKSTYCKE
Lägg upp och sticka som fram-
stycket till vändningarna är 
färdiga. Fortsätt med rätstickn 
till arb mäter 59 (62) 63 (65) 
68 (70) cm. Maska av de mit-
tersta 34 (34) 34 (35) 35 (38) 
m till hals och varje axel stick-
as färdig för sig. Sedan maskas 
det av 1 m på nästa v från hal-
sen = 34 (38) 42 (49) 54 (60) 
m kvar till axel. Maska av när 
det har stickats 2 cm från sista 
avmaskn till hals. Arb mäter ca 
61 (64) 65 (67) 70 (72) cm. 

Sätt 1 markör i varje sida – 16 
(17) 18 (19) 20 (21) cm ner 
från axeln = markerar ärmhål.

ÄRM
Ärmen stickas runt på 
strumpst. Lägg upp 40 (42) 44 
(46) 48 (50) m på strumpst 4. 
Sticka 4 v rätstickning runt – 
se förkl ovan. Sedan stickas 
A.3 över alla m. Sticka 2 v 
rätstickn, sedan stickas det 
slätstickn över alla m. Sätt 1 
markör i början av v (= mitt 
under ärmen). När arb mäter 8 
(9) 6 (6) 9 (6) cm ökas det 1 m 
på varje sida av markören – läs 
ökningstips. Öka så på vart 8:e 
(7:e) 7:e (6:e) 5:e (5:e)  v totalt 
14 (15) 16 (17) 18 (19) ggr = 
68 (72) 76 (80) 84 (88) m. 
Maska av när arb mäter 49 (48) 
47 (44) 43 (40) cm.

MONTERING: Sy sidsömmarna 
upp till markörerna – sy i de 
yttersta mb så att det inte blir 
en tjock söm. Sy axelsömmar-
na med maskstygn. Sy i ärmar-
na mot fram- och bakstycket 
innanför avmaskningskanten 
på ärmarna och i yttersta m 
längs ärmhålet.

HALSKANT: Sticka upp ca 
90–102 m runt halsen (inkl 
m på tråden) på kort rundst 4. 
Sticka 4 v rätstickn. Maska av. 
Se till att avmaskningskanten 
inte stramar!
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Filnavn: vs-037 

= rett fra retten, vrang fra vrangen
= strikk 2 masker i 1 maske ved å strikkes i fremre og bakre ledd av masken
= strikk 2 masker rett sammen
= 1 kast mellom 2 masker. På neste pinne strikkes kastet rett slik at det blir hull
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Den härliga 
tröjan med dekorativt 

hålmönster passar lika fint 
till jeans som till en söt  

sommarkjol eller ett par  
sköna shorts. Sticka den och 

gläd dig sen åt en snygg  
klassiker att bära år  

efter år!

ROSA
Rätt med 

= rm från rätsidan, 
am från avigsidan
= sticka 2 m i 1 m 
genom att sticka  
i både främre och 
bakre mb
= sticka 2 m räta 
tills
= 1 omsl mellan  
2 m. På nästa v 
stickas omsl rätt  
så att det blir hål 
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