
GARNGROSSISTEN AB

GARNET KOMMER FRÅN

Se mer av vår design på www.garngrossisten.se

669-82JULIA

orginalbild M&K Katten 
(utgått)



V
IK

TI
G

T •
 VIKTIGT • VIKTIG

T • VIKTIGT • VIKTIG
T 

• 

LÄS HELA 
MÖNSTRET  
INNAN DU  

BÖRJAR  
STICKA

Raglantröja med randbård och mössa

Storlek:  1            (2)           4             (6)          8            (10) år
Garnåtgång tröja:  2            (2)           2             (3)          3            (3) härvor 
Julia
Mössa:  1                           (1)                          1       härvor Julia
  
Plaggets mått:
Bröstvidd:  62           (66)          72            (75)         81            (90) cm
Hellängd:  36           (39) 42 (45) 48 (51) cm
Huvud omkrets: 50-52  (53-54)  55-56 cm 
 
Stickor:  Pony 6 och 7 mm   
Tillbehör: 	 2	knappar	till	tröjan

Masktäthet:   13½	m	och	19	v	slätst	på	st	7	=	10	cm.	OBS! Kontrollera		 	
masktätheten	noga.	Stickar	du	för	fast,	byt	till	en	grövre	sticka.	Stickar	du	för	
löst,	byt	till	en	finare	sticka.

TRÖJA

Bakstycke:  Lägg upp på st 6, 50 (54) 58 
(58) 62 (70) m och sticka 5 v slätst (1:a 
v = avigt v) och därefter resår 2 rm, 2 
am innanför kantm i 6 v.  Byt till st 7 och 
slätst. Minska på 1:a v 0 (2) 2 (0) 0 (2) m 
jämnt fördelat. När arb mäter 23 (24) 25 
(26) 27 (29) cm, sista v från räts, stickas: 
X 1 rätt v från avigs, 3 v slätst X. Upprepa 
X-X ytterl 1 (1) 1 (2) 2 (2) ggr, 1 rätt v från 
avigs. Fortsätt i slätst till arb slut. OBS! 
Samtidigt när arb mäter 25 (26) 27 (28) 
29 (31) cm avm 4 m i var sida för ärm-
hålet. Sticka 0 (0) 2 (2) 2 (0) v. På nästa 
v från räts påbörjas sneddningen för 
raglan. Gör 1 int i var sida innanför de 2 
yttersta m (= kantm + 1 slätstickningsm). 
Int = i början av v: 2 m tillsammans rätt, 
i slutet av v: 2 m tillsammans rätt i bakre 
maskbågen. Upprepa intv med 1 v:s mel-

lanrum ytterl 11 (14) 15 (16) 18 (20) ggr. 
OBS! gäller endast	2	år	på	nästa	v	görs	1	
dubbelint	i	var	sida	innanför	de	2	yttersta	
m.	Dubbelint = i början av v:	3	m	tillsam-
mans	rätt,	i slutet av v: 3	m	tillsammans	
rätt	i	bakre	maskbågen.	
Samtliga storlekar: sticka	1	v,	maska	av	
sista	kantm	på	detta	v.	Maska	av	rest	13	
(13)	15	(15)	15	(17)	m.
Framstycke: Lägg	upp	och	sticka	lika	bakst	
till	och	med	ärmhålet	(=	på	samma	randv	
som	för	bakst).	Sticka	0	(0)	2	(2)	2	(0)	v.	På	
nästa	v	påbörjas	sneddningen	för	raglan.	
Gör	1	int	i	var	sida	innanför	de	2	yttersta	
m	(1	slätstm	+	kantm).	Int se bakst. Upp-
repa	intv	med	1	v:s	mellanrum	ytterligare	
7	(10)	10	(12)	14	(16)	ggr.	Sticka	1	v.	Gör	1	
dubbelint	i	var	sida	innanför	de	2	yttersta	
m	med	1	v:s	mellanrum	totalt	2	(1)	1	(1)	1	
(1)	ggr.	Dubbelint se bakst.	OBS!	Samti-
digt	med	den	9:e	(11:e)	11:e	(12:e)	14:e	
(16:e)	int	sätts	de	mittersta	8	(8)	8	(8)	8	
(10)	m	på	en	tråd	för	halsen	och	var	sida	
stickas	för	sig.	Avm	ytterligare	vartannat	
v 2-1 (2-1) 2-1-1 (2-1-1) 2-1-1 (2-1-1) m 
för	halsen.	Maska	av	de	2	återstående	m.	
Framst	är	nu	4	v	kortare	än	bakst	och	har	
3	intv	mindre.
Höger ärm:	Lägg	upp	på	st	6,	30	(34)	34	
(34)	38	(42)	m	och	sticka	5	v	slätst	(1:a	v	
=	avigt	v)	och	därefter	resår	2	rm,	2	am	
innanför	kantm	i	6	v.	Byt	till	st	7	och	slätst.	
Minska	på	1:a	v	2	(4)	4	(2)	2	(4)	m	jämnt	
fördelat.	När	arb	mäter	5	cm	ökas	1	m	
i	var	sida	innanför	kantm.	Upprepa	ökn	
med	7	(6)	4½	(4)	6	(6)	cm:s	mellanrum	
tills	det	finns	34	(38)	42	(46)	48	(50)	m	på	

stickan.	När	arb	mäter	22	(25)29	(32)	36	
(40)	cm	stickas:	X	1	rätt	v	från	avigs,	3	v	
slätst	X.	Upprepa	X-X	ytterl	1	(1)	1	(2)	2	(2)	
ggr,	1	rätt	v	från	avigs.	Fortsätt	i	slätst	till	
arb	slut.	OBS!	Samtidigt	när	arb	mäter24	
(27)	31	(34)	38	(42)	cm	=	på	samma	möns-
terv	som	för	bakst,	avm	för	ärmhålet	4	m	
i	början	på	de	2	följande	v.	Sticka	2	v.	På	
nästa	v	påbörjas	sneddningen	för	raglan.	
Gör	1	int	i	var	sida	innanför	de	2	yttersta	
m	(1	slätstm	+	kantm).	Int se bakst. Upp-
repa	int	med	3	v:s	mellanrum	ytterl	2	(3)	
3	(3)	4	(5)	ggr	och	med	1	v:s	mellanrum	
5	(5)	7	(8)	8	(7)	ggr.	Det	finns	nu	10	(12)	
12	(14)	14	(16)	m	på	stickan.	Sticka	1	v.	
På	nästa	v	från	räts	sneddas	för	halsen.	
Sticka: Varv 1:	Maska	av	3	(4)	4	(5)	5	(6)	m	
i	början	och	gör	1	int	i	slutet	av	v	(innan-
för	de	2	yttersta	m).	Varv 2:	Utan	avm	och	
int. Varv 3:	Maska	av	2	(3)	3	(3)	3	(4)	m	i	
början	och	gör	1	int	i
slutet	av	v	(innanför	de	2	yttersta	m).	Varv 
4: =	v	2.	Maska	av	återstående	3	(3)	3	(4)	
4	(4)	m.
Vänster ärm: Stickas	lika	höger	men	åt	
motsatt	håll.	Avm	för	halsen	görs	således	
från	avigsidan.
MÖSSA

Lägg	upp	på	st	6,	62	(66)	70	m.	Sticka	
resår	2	rm,	2	am	innanför	kantm	i	19	(20)	
21	cm	Maska	av	elastiskt.
Montering:	Spänn	ut	delarna	mellan	
fuktiga	dukar	efter	de	angivna	måtten.	
Tröja: Sy	ihop	raglansömmarna	utom	
vänster	bakre.Använcl	kantm	till	söms-
mån. Halskant: Plocka	upp	från	räts	på	st	
6,	46	(50)	54	(58)	62	(66)	m	(maskorna	på	
trådarna	inräknade)	och	sticka	resår	2	rm,	
2	am	innanför	kantm	i	5	v	och	därefter	6	v	
slätst.	Maska	av	elastiskt.	Sy	ihop	vänster	
bakre	raglansöm	och	halskant,	tänk	på	att	
slätstkanten	ska	rullas	utåt.	OBS! Känns 
halsringningen	trång	lämnas	halskanten	
och	ca	3	cm	på	raglan	öppen.	Virka	1	v	
fm	runt	öppningen,	ej	över	slätst	kanten	
upptill.	Gör	2	knapphålsöglor	på	vänster	
sida	och	sy	i	2	knappar	på	höger	sida.	
Knapphålsöglor	=	4	lm	.	Sy	ihop	sid-	och	
ärmsömmarna.	Använd	kantm	till	söms-
mån.	Tänk	på	att	slätst	kanten	skall	rullas	
utåt.	Mössa: Sy	ihop	den	bak.	Använd	
kantm	till	sömsmån.	Sy	ihop	den	upptill.	
Gör	2	tofsar	och	fäst	i	var	ände	upptill.

FÖRKORTNINGAR:

m	=	maska,	rm	=	rät	maska,	am	=	avig	
maska,	st	=	stickor,		v	=	varv,	

Sticka första och sista m räta alla v = 
kantm.
Öka 1 m = Tag	upp	tråden	mellan	två	m,	
vrid	den	och	sticka	den	rät.
VIRKFÖRKLARINGAR:

Lm(luftmaska): Gör 1 ögla X stick ner 
virknålen och drag upp 1 m , upprepa 
från X tills önskat antal lm erhållits.

Fm(fast maska): Stick ner virknålen i en 
av föregåendes varvs m och drag upp 1 
m, (2 m på nålen), 


