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Denna tröja är inspirerad av en fisketur i solnedgången, till bryggan i hamnen, något som
designerns son älskar att göra med sin farfar. Tröjan är mjuk och varm, skön att ha på när
vinden biter. Den är stickad i Peruvian och håller till lek, uteliv och barnliv.
Det fina randmönstret kan göras i många olika färger och passar lika bra till flickor
som pojkar.
STORLEKAR
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl)
10 år/140 cl
MÅTT
Passar till bröstvidd: 56-60 (61-66) 67-70 (71-74)
75-78 cm
Övervidd: 71 (76) 80 (84) 89 cm
Ärmlängd: 24 (27) 30 (34) 38 cm
Hel längd 35 (40) 43 (46) 49 cm
STICKFASTHET
18 maskor och 30 varv strukturmönster på sticka
5 mm = 10 x 10 cm.
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.
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MATERIAL
Garn från Filcolana
Bottenfärg: 200 (200) 250 (300) 350 g Peruvian
färg 364 (Chai)
Mönsterfärg: 100 (100) 100 (150) 150 g Peruvian
färg 803 (Rust melange)
Rundsticka 4 och 5 mm, 80-100 cm
Strumpstickor 4 och 5 mm (kan uteslutas om du
stickar mha magic loop på lång rundsticka).
Stickmarkörer eller tråd i kontrastfärg
Skräpgarn till uppläggningen.
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Teknik
DIAGRAM

Arbetsgång
Tröjan stickas nerifrån och upp.
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Först stickas kroppen runt på rundsticka.
Kroppen delas så att bak- och framstycke stickas för
sig, fram och tillbaka.
Axlarna sys ihop och maskor plockas upp utmed
ärmhålen till ärmarna som stickas uppifrån och ner.
Sist plockas maskor upp utmed halsringningen till
halskanten.
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Stickas med mönsterfärgen, rät på rätsidan och
avig på avigsidan.
Stickas med bottenfärgen, rät på rätsidan och avig
på avigsidan.
När det stickas runt stickas maskan avig med
bottenfärgen.
När det stickas fram och tillbaka stickas maskan rät
från avigsidan med bottenfärgen.
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Beskrivning
KROPP
Lägg med skräpgarnet på sticka 4 mm upp 65 (69) 73
(77) 81 maskor.
Sticka 2 räta varv och ta av garnet.
Byt till bottenfärgen, sticka 1 avigt varv. Vänd inte,
sammanfoga för att sticka runt och sticka 2 aviga varv.
Nästa varv: *1 avig, stick in högerstickan under den
nedersta tvärlänken stickad med bottenfärgen, 3 varv
ner i arbetet (= 1:a varvet stickat med detta garn), och
sticka 1 rät maska*, upprepa *-* till 1 maska återstår,
plocka upp den sista tvärlänken och sticka den rät
tillsammans med sista maskan = 128 (136) 144 (152)
160 maskor.

Axlarna stickas var för sig, enligt följande:
Avmaska 2 maskor mot halskanten vartannat varv 5 (5)
6 (6) 6 ggr = 18 (20) 20 (22) 24 m.
Fortsätt sticka strukturmönster till arbetet mäter
35 (40) 43 (46) 49 cm.
Maska av som maskorna visar (rät på rät och avig på
avig).
Sticka den andra axeln på samma sätt men spegelvänt.
BAKSTYCKE
Sticka strukturmönster fram och tillbaka till arbetet
mäter 35 (40) 43 (46) 49 cm. Sluta att göra ränder
i strukturmönstret efter lika många ränder som på
framstycket.
Maska av som maskorna visar.

Nästa varv: Sticka 1 avig, sätt en markör på stickan som
visar varvets början/sidmarkör och fortsätt sticka resår
(1 rät, 1 avig) runt till resåren mäter 5 cm.
Klipp försiktigt bort skräpgarnet.
Byt till rundsticka 5 mm och sticka strukturmönster
enligt diagrammet till arbetet mäter 21 (25) 27 (30)
32 cm. Avsluta med ett udda varv enligt diagrammet.
Dela arbetet för att sticka fram- respektive bakstycke
för sig:
De första 64 (68) 72 (76) 80 maskorna är framstycke,
de sista 64 (68) 72 (76) 80 maskorna är bakstycke och
får vila på en maskhållare.
FRAMSTYCKE
Sticka strukturmönster på framstyckets 64 (68) 72
(76) 80 maskor, fram och tillbaka, den yttersta maskan
i var sida är kantmaska och stickas alltid rät.
Fortsätt sticka på detta sätt till arbetet mäter 30 (35)
37 (40) 43 cm. Avsluta med ett varv från avigsidan och
ta av mönsterfärgen.
Avmaska för halsringning enligt följande:
Nästa varv (rätsidan): sticka 28 (30) 32 (34) 36
maskor strukturmönster, avmaska 8 maskor och sticka
strukturmönster varvet ut.
Fortsättningsvis stickas inga ränder, hoppa över dessa
varv i diagrammet.
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ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Sy ihop axelsömmarna med maskstygn.
Plocka med bottenfärgen och sticka 5 mm upp 48 (52)
56 (60) 64 maskor längs ärmhålet. Börja längst ner
i ärmhålet och sätt en stickmarkör som visar varvets
början. Fördela maskantalet lika mellan fram- och
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bakstycke.
Börja sticka enligt diagrammets varv 9 och sticka
strukturmönster med ränder till ärmen mäter 20 (23)
25 (29) 33 cm från ärmhålet, avsluta med ett udda varv
enligt diagrammet.
Om du avslutar med ett varv i mönsterfärgen, sticka
rätt 1 varv med bottenfärgen innan resåren.
Byt till sticka 4 mm.
Sticka 4 (4) 5 (5) 5 cm resår (1 rät, 1 avig).
Maska av med italiensk sydd avmaskning enligt
följande:
Ta av garnet med en trådända som är c:a 3 ggr så lång
som ärmhålets omkrets. Trä en nål utan spets.
1. Stick in nålen i 1:a maskan på vänster sticka som om
den skulle stickas avigt, drag igenom garnet.
2. Stick in nålen mellan 1:a och 2:a maskan, bakifrån
och ut på framsidan.
3. Stick in nålen i 2:a maskan, framifrån och ut på
baksidan.
4. Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle stickas rät och lyft den av stickan.
5. Från framsidan, stick in nålen, från höger mot
vänster, bakom 2:a maskans främre maskbåge, drag
igenom garnet.
6. Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle
stickas avigt, lyft maskan av stickan.
Upprepa punkt 2-6, till alla maskor är avmaskade,
fäst tråden noga.
HALSKANT
Plocka med bottenfärgen och sticka 4 mm upp 70 (74)
74 (78) 78 maskor runt halsringningen,
detta motsvarar ungefär 1 maska i varje maska/varv,
maskantalet skall vara delbart med 2.
Sticka 4 cm resår (1 rät, 1 avig).
Maska av med italiensk sydd avmaskning som på
ärmarna.
MONTERING
Fäst alla trådändar noga och tvätta slipovern enligt
tvättinstruktionen på banderollen, låt torka plant på en
handduk.
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