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Sticktekniker
•  resårstickning 2r, 2a
•  slätstickning
•  omvänd slätstickning
•  rätstickning
• mönsterstickning 1 (se diagram A)
• mönsterstickning 2 (se diagram B)

Stickfasthet
Ånga provlappar före du mäter.
Med st 4, slätstickning och mönster
stickning 1: 
18 maskor och 24 varv = 10x10 cm
Med st 4, mönsterstickning 2:  
16 maskor och 26 varv = 10x10 cm

Bakstycke
Använd st 4 och lägg upp –a) 90  
–b) 98 –c) 106 –d) 114 m.
Sticka resårstickning 2r, 2a, börja och 
avsluta med 2 rm, för alla storlekar.

När bakstycket mäter 4 cm, sticka 
mönsterstickning 1 enligt diagram A, 
börja och avsluta vid markering  
–a) a –b) b –c) c –d) a.
När bakstycket mäter 16 cm, minska  
10 m jämnt fördelat över varvet:  
[–a) 80 –b) 88 –c) 96 –d) 104 m].
Sticka sedan mönsterstickning 2 enligt 
diagram B, börja och avsluta vid 
markering –a) a –b) a –c) b –d) b.
När bakstycket mäter 28 cm, sticka 
omvänd slätstickning och öka 10 m 
jämnt fördelat över varvet: [–a) 90  
–b) 98 –c) 106 –d) 114 m].
När bakstycket mäter 40 cm, sticka 
vanlig slätstickning.
När bakstycket mäter 52 cm, minska 
10 m jämnt fördelat över varvet:  
[–a) 80 –b) 88 –c) 96 –d) 104 m].
Sticka sedan mönsterstickning 2 enligt 
diagram B, börja och avsluta vid 
markering –a) a –b) a –c) b –d) b. 
När bakstycket mäter 64 cm, sticka 
omvänd slätstickning och öka 10 m 
jämnt fördelat över varvet: [–a) 90  
–b) 98 –c) 106 –d) 114 m].

När bakstycket mäter –a) 71 –b) 72 
–c) 73 –d) 74 cm, maska av i båda 
sidor, i början av båda varven: 
–a) 25 m 
–b) 27 m
–c) 30 m
–d) 32 m
Sätt de resterande –a) 40 –b) 44  
–c) 46 –d) 50 m på en maskhållare.

Damtröja i lingarnINSTRUKTION

Mått, plaggets bröstvidd: 
–a) 100 –b) 110 –c) 118 –d) 128 cm

Storlekar: 
–a) S –b) M –c) L –d) XL
Modellen på bilden motsvarar storlek –a) S

Material
Linen: –a) 9 –b) 10 –c) 11 –d) 12 nystan

Stickor
Storlek 3½ och 4 mm



Framstycke
Sticka likadant som bakstycket, till framstycket mäter 
–a) 64 –b) 65 –c) 66 –d) 67 cm.

Halsringning:
På nästa varv från rätsidan, maska av de mittersta  
–a) 22 –b) 26 –c) 28 –d) 32 m. Sticka varje sida sepa
rat, maska av på varje varv som startar vid halsring
ningen: 4 m 1 gång, 2 m 2 ggr, 1 m 1 gång:  
[–a) 25 –b) 27 –c) 30 –d) 32 m].

Axlar:
När framstycket mäter –a) 71 –b) 72 –c) 73 –d) 74 cm, 
maska av alla m.
Sticka andra sidan likadant, men omvänt.

Ärmar
Använd st 4 och lägg upp –a) 54 –b) 56 –c) 60  
–d) 64 m.
Sticka rätstickning i 2 cm, sticka sedan mönster
stickning 2 enligt diagram B, börja och avsluta vid 
markering –a) b –b) a –c) a –d) a.
När ärmen mäter 10 cm, sticka omvänd slätstickning 
och öka 8 m jämnt fördelat över varvet: [–a) 62  
–b) 64 –c) 68 –d) 72 m].
Samtidigt: 
Öka 1 m i varje sida (2 m från kanterna), växelvis vart 
4:e och 6:e varv: 4 ggr: [–a) 70 –b) 72 –c) 76 –d) 80 m].
När ärmen mäter 22 cm, minska 4 m jämnt fördelat 
över varvet: [–a) 66 –b) 68 –c) 72 –d) 76 m].
Sticka sedan mönsterstickning 2 enligt diagram B, bör
ja och avsluta vid markering –a) b –b) a –c) a –d) a.
När ärmen mäter –a) 34 –b) 35 –c) 36 –d) 37 cm, 
maska  av alla m.
Sticka andra ärmen likadant.

Montering
Ånga styckena försiktigt från avigsidan.
Sy plaggets alla sömmar med maskstygn (se grund
läggande tekniker)
Sy höger axelsöm.

Halskant: 
Med st 3½ plocka upp –a) 50 –b) 54 –c) 60 –d) 64 m 
längs halsringningen fram och för över de –a) 40 –b) 
44 –c) 46 –d) 50 m från maskhållaren: totalt –a) 90 
–b) 98 –c) 106 –d) 114 m.
Sticka slätstickning i 3 cm. Maska av alla m löst.
Sy vänster axel och halskanten.
Markera ärmhålet, sätt ut markörer på fram och bak
stycket –a) 20 –b) 21 –c) 22 –d) 23 cm ned från axeln. 
Passa ihop mitten av ärmen med axelsömmen och sy i 
ärmarna, mellan markörerna.
Ånga sömmarna försiktigt från avigsidan.
Sy sid och underärmsömmarna.

1 rm 1 am–UpprepaR

Diagram A

1 rm 1 am–UpprepaR

Diagram B

sticka 2 rm tillsomslag


