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LÄS HELA 
MÖNSTRET  
INNAN DU  

BÖRJAR  
STICKA

TRÖJA

Bakstycke: Lägg upp på st 6, 38 (42) 46 (46) 50 m och sticka 
resår 2 rm, 2 am innanför kantm (1:a v = avigs) i 3 v. Minska 
på sista v 0 (0) 2 (0) 2 m jämnt fördelat. Byt till st 7 och sticka 
slätst. Vid 13 (16) 18 (19) 20 cm görs 1 int i var sida innanför 
de 2 yttersta m (1 slätstm + kantm) för ärmhålet.
Int = i början av v: 2 m tillsammans rätt,
i slutet av v: 2 m tillsammans rätt i bakre maskbågen Upprepa 
int med 1 v:s mellanrum  ytterligare 2 (3) 3 (3) 3 ggr. När arb 
mäter 23 (27) 30 (32) 34 cm avm de mittersta 10 (10) 12 (12) 
12 m för nacken och var sida stickas för sig. Avm ytterligare 1 
m 1 ggr för nacken. När arb mäter 25 (29) 32 (34) 36 cm sätts 
rest m på en tråd för axeln.

Framstycke: Lägg upp och sticka lika bakst. När arb mäter 16 
(20) 22 (24) 26 cm delas arb i 2 delar för V-ringningen. Lägg 
upp 1
vid V-ringningen och sticka den rät alla v = kantm. Gör på 1:a 
v från räts: 1 int innanför de 2 yttersta m vid v-ringningen 
(1 slätstm + kantm). Int = se bakst. Upprepa int med 1 v:s 
mellanrum 6 (6) 7 (7) 7 ggr.
När arb mäter 25 (29) 32 (34) 36 cm sätts rest m på en tråd 
för axeln.

Ärmar: Lägg upp på st 6, 22 (22) 22 (26) 26 m och sticka resår 
2 rm, 2 am innanför kantm (1:a v = avigs) i 3 v. Minska på sista 
v 2 (0) 0 (2) 0 m jämnt fördelat. Byt till st 7 och sticka slätst. 
Öka på 1:a v 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 
1½ (1½) 1½ (2) 2 cm:s mellanrum tills det finns 34 (38) 40 (42) 
46 m på stickan. Vid 11 (13) 15 (19) 22 cm görs 1 int i var sida 
innanför de 2 yttersta m (1 slätstm + kantm) för ärmhålet. Int 
= se bakst. Upprepa int med 1 v:s mellanrum ytterligare 2 (3) 
3 (3) 3 ggr. Maska av rest m elastiskt.
Krage: Lägg upp på st 6, 52 (52)56 (56) 56 m och sticka resår 
2 am, 2 rm innanför kantm (1:a v = avigs). Sticka rakt i 4 (4) 5 
(5) 5 cm. Avm nu i var sida vartannat v 4-4-3-3-3-3 (4-4-3-3-
3-3) 4-4-4-3-3-3 (4-4-4-3-3¬3) 4-4-4-3-3-3 m. OBS! Maska av 
elastiskt. Maska av rest 12 (12) 14 (14) 14 m. 

MÖSSA

Lägg upp på st 6, 50 (54) 58 (58) 62 m och sticka resår 2 rm, 
2 am innanför kantm 
(1:a v = avigs) i 3 v. Minska på sista v 2 (2) 2 (0) 0 m jämnt 
fördelat. Byt till st 7 och sticka slätst. När arb mäter 15 (16) 
16 (17) 17 cm avm alla m elastiskt.

HALSDUK

Lägg upp på st 7, 16 (16) 20 (20) 20 m och sticka resår 2 rm, 2 
am innanför kantm. Sticka till önskad längd.

Montering: Spänn ut delarna  mellan  fuktiga dukar efter de 
angivna måtten. Tröja: Höger axel: Sätt bakst m på en sticka 
och framst på en annan sticka och sticka från avigs ihop 1 m 
från bakst med 1 m från framst. Maska samtidigt av maskorna. 
Vänster axel: Stickas ihop som för höger. Sy på kragen enl 
följ: avmaskningsv sys mot tröjans nacke. Lägg kragens raka 
kortsida (de 4 (4) 5 (5) 5 cm som stickades rakt upp) omlott 
framtill och sy fast dem. Vik kragen utåt. Sy i ärmarna. Sy ihop 
sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Mössan. 
Sy ihop den mitt bak och därefter upptill. Gör 2 tofsar. Fäst 
tofsarna i varje ände upptill.

Tröja med schalkrage, mössa och halsduk i Julia
        
Storlek:  3 (6) 9 (12) 18 mån 
Plaggets mått
Bröstvidd:  48 (54) 57 (60) 63 cm
Hel längd ca:  23 (28) 30 (32) 34 cm
Mössans omkrets: 31 (34) 36 (40) 42 cm
Halsduk:  ca 8 x 72 cm
Garnåtgång:
Helt set:  2 (2) 2 (3) 3 härvor a 100 gram
Stickor:  Pony 6 och 7 mm
 
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. Stämmer inte masktätheten 
får plagget fel storlek och angiven garnåtgång kan ändras.

STICKFÖRK ARINGAR 

Sticka första och sista m rät alla v = kantm.

Öka 1 m = Sticka 1 m i föregående varvs maskbåge. 

Förkortningar: m = maska, v = varv, bakst = bakstycke, 
framst = framstycke
kantm = kantmaska, am = avig maska, rm = rät maska

Tips! Det är alltid en god idé att läsa igenom 
beskrivningen innan du påbörjar ditt arbete.


