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Skeppars sjömanströja är förmodligen tröjan framför alla, en riktig klassiker.
Denna typ av tröja var ursprungligen tänkt till sjömän, som jobbade på havet, och därför hade
särskilda behov av varma och motståndskraftiga plagg. Tröjan Skipper är därför stickad i fair
isle-teknik vilket gör materialet dubbelt och isolerande så att den kan stå emot alla slags vind
och väder.
STORLEKAR
S (M) L (XL) 2XL
MÅTT
Passar till bystvidd: 90-98 (98 -14) 104 -110
(110-116) 116-124) cm
Övervidd: 108 (115) 122 (125) 136 cm
Hel längd: 66 (70) 73 (74) 79 cm
Ärmlängd: 47 (47) 48 (48) 48 cm
STICKFASTHET
23 maskor och 23 varv mönsterstickning på sticka
4 mm = 10 x 10 cm.
Stickfastheten är mätt efter tvätt och blockning.
Stickstorleken är endast vägledande. Får du fler
maskor/10 cm byter du till en grövre sticka, får du
färre maskor/10 cm byter du till en tunnare sticka.
Om du får rätt maskantal men fel varvantal kan det
hjälpa att byta material på stickorna, tex från metall till
trä eller omvänt.
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MATERIAL
Garn från Filcolana
Färg A: 150 (150) 200 (200) 200 g Saga
färg 953 (Charcoal) och
Färg A: 250 (250) 250 (300) 350 g Indiecita
färg 404 (Charcoal)
Färg B: 150 (150) 200 (200) 200 g Saga
färg 950 (Very Light Grey) och
Färg B: 250 (250) 250 (300) 350 g Indiecita
färg 401 (Light Grey)
Färg C: 50 g i alla storlekar, Saga fg 311 (Turmeric)
Färg C: 50 g i alla storlekar, Indiecita fg 827 (Dijon)
Vardera färgen stickas hela tiden med 1 tråd Saga och
1 tråd Indiecita tillsammans.
Rundsticka 3,5 mm, 40 cm, och 4 mm, 40, 80 och
100 cm.
Strumpstickor 3,5 och 4 mm. De korta rundstickorna
och strumpstickorna kan uteslutas om du stickar mha
magic loop på en 80-100 cm lång rundsticka.
Stickmarkörer och maskhållare
filcolana.dk

Teknik

Arbetsgång

SPECIELLA FÖRKORTNINGAR
fm: Flytta markören från vänster till höger sticka.
ö1v: Vänsterlutande ökning. Lyft upp tråden mellan
2 maskor, framifrån med vänsterstickan, sticka den
vridet rät.
ö1h: Högerlutande ökning. Lyft upp tråden mellan
2 maskor, bakifrån och fram, på vänster sticka, sticka
den rät.

Tröjan stickas uppifrån och ner, fram- och bakstycke
stickas lika.
När oket fått önskad längd delas arbetet så att kropp
och ärmar stickas var för sig.
Ärmmaskorna får vila medan kroppen stickas klart,
därefter stickas ärmarna.
Sist plockas maskor upp kring halsringningen och
halskanten stickas klart.

ödhpt: Lyft 1 maska rätt, sticka 1 rät maska, drag den
lyfta maskan över.
SPECIELLA TEKNIKER
Fair Isle (sticka med färgdominans): Färg A skall
hela tiden vara den dominerande färgen och hållas
närmast arbetet, lägg den på fingrarna så att den ligger
närmast hjärtat. Det är viktigt att hålla garnet på samma
sätt hela tiden för att få ett enhetligt och jämnt mönster.
Tvåfärgad korsuppläggning: Håll garnet som vid
vanlig korsuppläggning, den färg som ligger om
pekfingret är den färg som den upplagda maskan får.
Släpp garnerna och tvinna dem så att de byter plats och
den andra färgen läggs om pekfingret när den upplagda
maskan skall få den andra färgen.
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Beskrivning

stickan, lägg upp 10 maskor (raglan), sätt en markör på
stickan, lägg upp 26 (26) 26 (30) 34 maskor
(bakstycke), sätt en markör på stickan.

Innan du börjar sticka:
På denna tröja skall randmönstret stämma vid alla
övergångar. Var därför extra noga med att maskantalet
stämmer och fördelas enligt angivet antal för att uppnå
önskat resultat.

Varv 1: *sticka enligt diagram B fram till markören, fm,
sticka enligt diagram A till nästa markör, fm*, upprepa
*-* varvet ut.

Där endast ett antal är angivet, gäller det för alla storlekar.

Varv 2 (ökningsvarv): * sticka enligt diagram B fram
till markören, fm, ö1v, sticka enligt diagram A till nästa
markör, ö1h, fm*, upprepa *-* varvet ut.
De nya maskorna inkluderas i mönstret och stickas
enligt diagram A.
Upprepa dessa 2 varv totalt 32 (36) 40 (40) 44 ggr,
sista ökningen görs med färg B.
Det skall nu vara totalt 368 (400) 432 (440) 480
maskor.
Nu skall arbetet delas så att ärmar och kropp stickas var
för sig:
Nästa varv: *sticka fram till markören, ta bort
markören och flytta alla ärmmaskorna fram till nästa
markör till en maskhållare, ta bort markören och lägg
upp 14 nya maskor med tvåfärgad korsuppläggning
(se speciella tekniker ovan), lägg upp 2 maskor i
vardera färgen så att det passar in i mönstret, sätt en
sidomarkör mitt i dessa maskor*, upprepa *-* 1 ggr.
Det skall nu vara totalt 248 (264) 280 (288) 312
maskor.
KROPP
Det är nu 124 (132) 140(144) 156 maskor på bakrespektive framstycke, varvet börjar vid markören
under höger ärm.
Fortsätt att sticka efter mönstret till arbetet mäter 32
(34) 34 (35) 36 cm från ärmhålet.

OK
Lägg med färg A (1 tråd Saga och 1 tråd Indiecita
tillsammans) på sticka 4 mm upp 112 (112) 112 (120)
128) maskor, dela samtidigt in maskorna enligt
följande:
Lägg upp 10 maskor (raglan), sätt en markör på
stickan, lägg upp 10 maskor (höger ärm), sätt en
markör på stickan, lägg upp 10 maskor (raglan), sätt
en markör på stickan, lägg upp 26 (26) 26 (30) 34
maskor (framstycke), sätt en markör på stickan, lägg
upp 10 maskor (raglan), sätt en markör på stickan,
lägg upp 10 maskor (vänster ärm), sätt en markör på
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RESÅRMUDD
Ta av färg A, byt till färg C och sticka enligt följande:
Nästa varv: *sticka 2 räta med färg C, 2 aviga med färg
B*, upprepa *-* varvet ut.
Upprepa detta varv ytterligare 11 ggr.
Ta av färg B.
Byt till sticka 3,5 mm och fortsätt sticka med enbart
färg C, enligt följande:
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Sticka 1 rätt varv och 3 varv resår (2 räta, 2 aviga).
Maska av rät på rät och avig på avig.

färg C, enligt följande:
Sticka 1 rätt varv och 3 varv resår (2 räta, 2 aviga).

ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Sätt ärmmaskorna på sticka 4 mm.
Börja i den mittersta randen med färg A i ärmhålets
botten och plocka upp 1 maska med färg A, plocka
sedan upp alternerande 2 maskor med vardera färgen
till du har plockat upp 7 maskor, plocka upp ytterligare
2 maskor med färg A i mellanrummet där ärm och
kropp möts, sticka ärmmaskorna enligt mönstret,
plocka med färg A i mellanrummet där ärm och kropp
möts upp 2 maskor, plocka sedan upp alternerande
2 maskor med vardera färgen till du har plockat upp
7 maskor, den sista maskan plockas upp med färg A =
92 (100) 108 (108) 116 maskor.

Maska av rät på rät och avig på avig.

Mönstret passar nu med diagram A.

Varv 3: *sticka 2 räta med färg A, 2 aviga med färg B*,
upprepa *-* varvet ut.

Nästa varv: sticka 1 rät med färg A, sätt en markör på
stickan, sticka enligt mönstret till det återstår 1 maska,
sätt en markör på stickan, 1 rät med färg A.
Följ mönstret och sticka 4 (2) 2 (2) 2 cm.
Nästa varv (minskningsvarv): sticka 1 rät, 2 räta
maskor tillsammans, sticka enligt mönstret till det
återstår 3 maskor, ödhpt, 1 rät.

HALSKANT
Börja mitt bak på oket, i randen i färg A, som är till
vänster om mittranden (färg B) och plocka med färg
A och sticka 3,5 mm upp 112 (112) 112 (120) 128)
maskor längs rätsidan av halsöppningen, plocka upp
1 maska i varje maska.
Varv 1: sticka aviga maskor varet ut
Varv 2: *sticka 2 räta med färg A, 2 räta med färg B*,
upprepa *-* varvet ut.

Upprepa det sista varvet ytterligare 7 ggr.
Ta av färg B och avmaska i resår med färg A.
MONTERING
Fäst alla trådändor.
Skölj upp tröjan enligt tvättinstruktionen på
banderollen. Låt torka plant på en handduk.

Upprepa detta minskningsvarv var 6:e (5:e) 4:e (4:e)
4:e varv totalt 14 (14) 18 (18) 22 ggr = 64 (72) 72
(72) 72 maskor.
Fortsätt sticka utan minskningar till ärmen mäter 40
(40) 41 (41) 41 cm.
RESÅRMUDD
Ta av färg A, byt till färg C och sticka enligt följande:
Nästa varv: sticka 1 rät med färg B, *sticka 2 räta med
färg C, 2 aviga med färg B*, upprepa *-* till 3 maskor
återstår, 2 räta med färg C, 1 rät med färg B.
Nästa varv: sticka 1 avig med färg B, * sticka 2 räta
med färg C, 2 aviga med färg B*, upprepa *-* till
3 maskor återstår, 2 räta med färg C, 1 avig med färg B.
Upprepa det sista varvet ytterligare 10 ggr.
Ta av färg B.
Byt till sticka 3,5 mm och fortsätt sticka med enbart
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