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Stickad herrtröja

Garn: Estelle
Garnåtgång: 15 nystan à 50 g
Storlek: XS (S) M (L)
Stickor: nr 6
Design & beskrivning: Margita Thörnström
 
Tröjans mönster: Från rätsidan; 1 r, 1 a varvet ut. Nästa varv bara räta maskor. Upprepa 
dessa varv.

BAKSTYCKET
Lägg upp 64 (68) 74 (80) m på stickor nr 6 och sticka mönstret. När arbetet mäter 36 (40) 44 
(48) cm, maska av för ärmhålet, 4, 1 (4, 2) 5, 2 (6, 2) m i var sida. Fortsätt sticka tills ärmhålet 
mäter 20 (21) 22 (23) cm. Maska av de mittersta 14 m för halsen och sticka var sida för sig. 
Minska 1, 1 m i var sida för halsen. Sticka 3 v. Maska av. Sticka den andra sidan likadant.

HÖGER FRAMSTYCKE
Lägg upp 40 (46) 50 (54) m på stickor nr 6. Sticka mönstret tills arbetet mäter 36 (40) 44 (48) 
cm. Maska av för ärmhålet 4, 1 (4,2) 5, 2 (6, 2) m i var sida. Sticka tills arbetet mäter 15 (16) 
17 (18) cm. Maska av för halsen de 15 (16) 17 (18) m. Fortsätt minska för halsen 1, 1, 1, 1 m. 
Maska av när arbetet är lika stort som bakstycket.

VÄNSTER FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka som höger framstycke tills arbetet mäter 13 (15) 17 (20) cm. Nu görs de 
två första knapphålen. Sticka 3 m, 1 knapphål, sticka 6 m, 1 knapphål.

Knapphålen: Sticka 3 m, maska av 2 m, sticka varvet ut. På nästa varv, lägg upp två nya m. 
Sticka 11–12 cm mellan varje knapphål och sista knapphålen 2 cm från framkantens avmask-
ning, totalt ca 4 dubbla knapphål. 

Fortsätt sticka enligt höger framstycke, men åt motsatt håll.

ÄRMAR
Lägg upp 28 (30) 32 (35) m på stickor nr 6 och sticka mönstret. Öka samtidigt 1 m i var sida 
till det finns 48 (50) 52 (55) m och ärmen mäter ca 43 (45) 45 (47) cm. Avmaska för ärmhålet 
4, 1 (4, 2) 5, 2 (6, 2) m i var sida vartannat varv tills det finns 23 (22) 20 (21) m återstår, maska 
av dessa maskor. Sticka en ärm till.
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LÄS HELA 
MÖNSTRET  
INNAN DU  

BÖRJAR  
STICKA

MONTERING
Fäst alla trådar, spänn ut alla stycken något (mönsterstickningen drar ihop delarna). Lägg 
en fuktig trasa över och låt torka. Sy ihop tröjan.

KRAGEN
Plocka upp för kragen längs halskanten i fram, bak, halsen, fram till knappkanten. Sticka 
mönstret i 20 (20) 25 (25) varv. Minska i var sida 10 m, 2 gånger. Sy ihop tröjan och sy i 
knapparna.
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Viktigt att spänna ut delarna innan ni syr ihop 
plagget. Mönsterstickningen drar ihop delarna.

Bystvidd: XS  (82–85 cm)
 S  (88–92 cm)
 M   (96–100 cm)
 L  (104–108 cm)


