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Sticktekniker
•  slätstickning
•  resårstickning 2r, 2a
• resårstickning 1r, 1a
•  minskning vid raglanärmhål

Minskning vid raglanärmhål: sticka 
från räts: i höger sida, i början av  
var vet, sticka 8 m resårstickning 1r, 1a 
(börja med 1 rm), sticka 2 am tills.  
I vänster sida, när 10 m återstår av 
varvet, sticka 2 am tills, sticka 8 m 
resårstickning 1r, 1a (börja med 1 am).

Stickfasthet
Pressa provlappen lätt och ta måtten.
Använd st 3½ och sticka slätstickning: 
20 maskor och 26 varv = 10x10 cm

Bakstycke
Med basfärg, lägg upp –a) 108 –b) 118 
–c) 128 –d) 138 m. Sticka resår stickning 
2r, 2a. Börja resårstickningen med 2 rm 
och avsluta med –a) 2 am  
–b) 2 rm –c) 2 am –d) 2 rm.
När bakstycket mäter 5 cm, sticka 
slätstickning.
Ärmhål, raglan: när bakstycket mäter 
46 cm, maska av i båda sidor, i början 
av båda varven, enligt följande:
–a) 4 m 1 gång
–b) 4 m 1 gång, 3 m 1 gång
–c) 5 m 2 ggr
–d) 6 m 2 ggr
Fortsätt enligt följande: sticka de första  
8 m i resårstickning 1r, 1a (börja med  
1 rm) och de sista 8 m i resårstickning 
1r, 1a (börja med 1 am). Sticka de mit
tersta –a) 84 –b) 88 –c) 92 –d) 98 m 
i 2r, 2a, börja och sluta med –a) 3 rm 
–b) 3 rm –c) 3 rm –d) 2 rm.
Minska i varje sida av alla varv från 
rätsidan (se beskrivning för minskning 
vid raglanärmhål), enligt följande:  
–a) 1 m 28 ggr –b) 1 m 29 ggr –c) 1 m 
30 ggr –d) 1 m 32 ggr.

Herrtröja i lingarnINSTRUKTION

Storlek: 
–a) S –b) M –c) L –d) XL

Bröstvidd: 
–a) 108 –b) 118 –c) 124 –d) 134 cm

Längd: 
–a) 68 –b) 69 –c) 70 –d) 71 cm
Modellen på bilden motsvarar storlek –a) S
 
Material
Linen: –a) 10 –b) 11 –c) 12 –d) 13 nystan 
basfärg
1 nystan accentfärg

Stickor 
Storlek 3½ mm 



När bakstycket mäter –a) 22 –b) 23 –c) 24 –d) 25 cm 
efter att ärmhålet börjat formats, maska av de rester
ande –a) 44 –b) 46 –c) 48 –d) 50 m.

Framstycke
Sticka samma som bakstycket, förutom i halsringningen.
När framstycket mäter –a) 16 –b) 17 –c) 18 –d) 19 cm  
efter att ärmhålet börjat formats, maska av de 
mitters ta –a) 22 –b) 24 –c) 26 –d) 28 m och maska  
sedan  av, varje varv som startar i halsringningen, 
enligt följande: 4 m 1 gång, 3 m 1 gång, 2 m 1 gång, 1 m 
2 ggr. Sticka de resterande m och fortsätt minska vid 
ärmhålet, till alla m är avmaskade.
Avsluta andra sidan på samma sätt, men omvänt.

Ärmar
Med basfärg, lägg upp –a) 46 –b) 50 –c) 54 –d) 58 m. 
Sticka 2r, 2a. Börja och avsluta resårstickningen med  
2 rm.
När ärmen mäter 5 cm, sticka slätstickning, sticka 6 v 
med accentfärg, byt sedan till basfärg.
Samtidigt:
Från att ärmen mäter 5 cm, öka i varje sida av växelvis 
vart 6:e och 8:e varv, enligt följande: 1 m 18 ggr.
Totalt: –a) 82 –b) 86 –c) 90 –d) 94 m.
Ärmkulle, raglan: när ärmen mäter 55 cm, maska av i 
båda sidor, i början av båda varven, enligt följande:
–a) 4 m 1 gång
–b) 3 m 1 gång, 2 m 1 gång
–c) 3 m 2 ggr
–d) 3 m 2 ggr
Fortsätt enligt följande: sticka de första 8 m i resår
stickning 1r, 1a (börja med 1 rm) och de sista 8 m i resår
stickning 1r, 1a (börja med 1 am). Sticka de mittersta  
–a) 58 –b) 60 –c) 62 –d) 66 m i slätstickning och minska 
i varje sida av alla varv från rätsidan (se beskrivning för 
minskning vid raglanärmhål), enligt följande: –a) 1 m  
28 ggr –b) 1 m 29 ggr –c) 1 m 30 ggr –d) 1 m 32 ggr.
När ärmen mäter –a) 22 –b) 23 –c) 24 –d) 25 cm efter 
att ärmhålet börjat formats, maska av de resterande 
18 m.
Sticka andra ärmen likadant.

Montering
Alla sömmar sys med maskstygn.
Sy 3 ärmhålssömmar.
Halskant: med accentfärg, plocka upp maskor i hals
ringningen och öka eller minska där det behövs på 
första varvet för att få totalt –a) 90 –b) 94 –c) 96  
–d) 98 –e) 100 m. Sticka 6 varv slätstickning och  
maska sedan av alla m löst.
Pressa sömmarna lätt.
Sy den sista ärmhålssömmen med halskanten,  
sid och underärmsömmarna.


