
1581 Mohairtröja, dubbelt garn 

Storlekar:      S     (M)     L    (XL)
Övervidd, modell:   108   (118)   128   (138) cm
Längd, modell:    64    (66)    68    (70) cm
Garnåtgång:
 färg 315         4     (5)     6     (6) nystan
 färg 325         4     (5)     6     (6) nystan

Garn:    Mohair+Wool från ONIONknit
    Alternativt kan modellen stickas med 1 tråd Alpaca + Wool, garnmängden kan då behöva justeras.
Stickor:   Raka stickor 6 mm och 7 mm. Rundsticka 6 mm, 40-60 cm lång till halskanten. 
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Övervidd, modell:  108  (118)  128  (138) cm 
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Garnåtgång: 
 färg 315      4    (5)    6    (6) nystan 
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Garn:  Mohair+Wool från ONIONknit 

Alternativt kan modellen stickas med 1 tråd Alpaca + Wool, garnmängden kan då 
behöva justeras. 

 
Stickor: Raka stickor 6 mm och 7 mm. Rundsticka 6 mm, 40-60 cm lång till halskanten.  
 
 
Stickfasthet: 11 m och 17 v i slätst med 2 trådar Mohair + Wool tillsammans 

på stickor 7 mm = 10 x 10 cm 
 
Uppnå ett bra resultat: Om stickfastheten inte stämmer, prova med en grövre eller finare sticka. Det är viktigt att 
stickfastheten stämmer för att uppnå ett bra resultat samt för att den angivna garnmängden skall räcka för resp. 
storlek. 
 
Hela tröjan stickas med dubbelt garn, 1 tråd av var färg läggs tillsammans. 
 
Bakstycke: 
Lägg upp 78 (86) 94 (102) m med 2 trådar Mohair + Wool lagda ihop på stickor 6 mm. Sticka resår, varv 1 (avigs): 1 
rät kantm, 1 am, * 2 rm, 2 am * uppr fr * till * över varvet och sluta med 2 rm, 1 am, 1 rät kantm. Sticka 9 varv i 
resår. Byt till stickor 7 mm och till slätst, minska på varv 1: 1 rät kantm, * 2 rm, 2 rm tills *, uppr fr * till * över 
varvet sluta med 6 rm = 60 (66) 72 (78) m. Sticka rakt upp till dess att arb mäter 42 cm. Avmaska för ärmhål i var 
sida med 3 (3) 4 (4) m.  
 
Minska därefter för raglan på vart 6:e varv (räts) så här: 1 rät kantm, 2 rm, 3 am tills, sticka till sista 6 m, 3 am tills, 
2 rm, 1 rät kantm. Minska på vart 6:e varv totalt 4 ggr, därefter på vart 4:e varv 3 (4) 5 (6) ggr = 26 (28) 28 (30) m. 
Avmaska den yttersta kantm och låt de resterande 24 (26) 28 (30) m vila på en tråd eller hjälpsticka. 
 
Framstycke: 
Lägg upp 78 (86) 94 (102) m med 2 trådar Mohair + Wool lagda ihop på stickor 6 mm. Sticka resår, varv 1 (avigs): 1 
rät kantm, 1 am, * 2 rm, 2 am * uppr fr * till * över varvet och sluta med 2 rm, 1 am, 1 rät kantm. Sticka 9 varv i 
resår. Byt till stickor 7 mm och till slätst, minska på varv 1: 1 rät kantm, * 2 rm, 2 rm tills *, uppr fr * till * över 
varvet sluta med 6 rm = 60 (66) 72 (78) m. Sticka rakt upp till dess att arb mäter 42 cm (arb mäter lika som 
bakstycket upp till ärmhål). Avmaska för ärmhål i var sida med 3 (3) 4 (4) m.  
 
 
Fortsätt med raglanintagning som på bakstycket på vart 6:e varv 4 ggr, därefter på vart 4:e varv samtidigt när 20 
(24) 28 (32) varv har stickats efter avmaskning för ärmhål börja med halsringningen. Avmaska de mittersta 10 (12) 
12 (14) m och sticka var sida färdig för sig. Avmaska i halssidan på vartannat varv med 4 x 3 m, samtidigt gör så 
många raglanintagningar som det är möjligt. Sticka andra sidan lika men åt motsatt håll. 
 
Höger ärm: 
Lägg upp 38 (38) 42 (42) m med 2 trådar Mohair + Wool lagda ihop och på stickor 6 mm. Sticka resår, varv 1 (avigs): 
1 rät kantm, 1 am, * 2 rm, 2 am * uppr fr * till * över varvet, sluta med 2 rm, 1 am, 1 rät kantm. Sticka 15 varv i 
resår. Byt till stickor 7 mm och till slätst, sticka den yttersta kantm rät i var sida på alla varv, minska 2 m på varv 1 = 
36 (36) 40 (40) m. Öka sedan 1 m i var sida innanför kantm på vart 12:e (8:e) 8:e (6:e) varv gn att plocka upp 
tråden mellan m och sticka den rät och vridet, totalt 3 (5) 6 (8) ggr = 42 (46) 52 (56) m. Sticka rakt upp till ärmen 
mäter 46-48 cm, eller till önskad längd. Avmaska för ärmhål i var sida med 3 (3) 4 (4) m. Minska därefter för raglan 
som på bakstycket. När det har minskats på vart 6:e varv 4 ggr, fortsätter intagningarna på vart 4:e varv. Samtidigt 
när 28 (32) 36 (40) varv har stickats efter avmaskning för ärmhål, börja med halsringningen. Avmaska i början av 
varje varv från rätsidan med 3 m 3 ggr, samtidigt fortsätt minska för raglan. Det skall vara samma antal dubbla 
raglanintagningar som på bakstycket. Avmaska de sista m. 
 
Vänster ärm: 
Stickas som höger ärm, men med avmaskning för hals i motsatt sida. 
 
Montering: 
Sy ihop raglansömmarna. Krage: Med rundsticka 6 mm sticka över m på hals bak, sticka upp 12 m över ärmen, 32 
(34) 36 (38) m över hals fram, 12 m över andra ärmen = 80 (84) 84 (88) m. Sticka resår 2 rm, 2 am, samtidigt öka 
12 m på varv 1: * sticka 7 m resår, öka 1 m *, uppr fr * till * varv runt, i slutet av varv reglera maskantalet till 92 
(96) 96 (100) m. Sticka 23 varv runt i resår. Avmaska lite fast i resår.  
Vik in halskanten på mitten mot avigs och sy fast. Sy ihop sid-ärmsömmarna.  
Lägg ut den färdiga tröjan efter mått mellan fuktiga handdukar och låt torka. 
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