
 
1418 Raglantröja  
  
STORLEKAR   S  (M)   L  (XL) 
 
Övervidd ca model: 94 (102) 110 (118)  cm     
Hel längd ca. model: 70   (70)   72  (72)  cm  
 
Garnåtgång:  6   (7)   7   (8) nystan naturvitt färg nr 301  

Garn:  MOHAIR + WOOL från ONIONknit 

Rundsticka:   4,5 mm, 60 cm + 5,5 mm, 40 och 60 cm. 

Strumpsticka:  4,5 mm och 5,5 mm till ärmar.  

Stickfasthet:   16 m och 24 varv i slätstickning på stickor 5,5 mm = 10 x 10 cm. 

För att uppnå ett gott resultat:  
Om stickfastheten inte skulle stämma, prova med en grövre eller finare storlek på stickorna. Det är viktigt att 
stickfastheten stämmer för att få ett bra resultat samt för att den angivna garnmängden skall räcka för resp storlek. 

STICKFÖRKLARINGAR 
Slätstickning i varv runt: räta m alla varv runt. 
Slätstickning när det stickas fram och tillbaka: räta m på rätsidan och aviga maskor på avigsidan. 
Öka 1 m = plocka upp tråden mellan m och sticka den rät och vridet. 
1 öhpt = lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta m över den stickade. 
 
Bak- och framstycke: Stickas i varv runt upp till ärmhål. Lägg upp 152(164)176(188) m på rundsticka 4,5 mm och 
sticka 7 cm i varv runt i resår: 2 rm, 2 am. Byt till rundsticka 5,5 mm och till slätst. Placera sidmarkörer, en markör i 
början av varv och en efter 76(82)88(94) m. När arb mäter 48(48)50(50) cm, avmaskas 4(4)5(5) m på var sida om 
markörerna = 8(8)10(10) m i var sida till ärmhål = 68(74)78(84) m kvar per del. Låt arb vila och sticka ärmar. 

Ärmar: Lägg upp 40(40)44(44) m på strumpstickor 4,5 mm och sticka 7 cm i varv runt i resår: 2 rm, 2 am. Byt till 
rundsticka 5,5 mm och till slätst. Öka maskantalet på första varvet till 44(44)50(50) m. Placera en markör vid början 
av varv, byt till rundsticka 5,5 mm när det finns tillräckligt med maskor. Öka 1 m i början och i slutet av varven runt 
så här: 1 rm, öka 1 m, sticka till 1 m före nästa markör, öka 1 m, 1 rm. Öka på det här sättet på vart 8:e varv runt 
till 60(62)66(70) m. När ärmen mäter 45(45)46(46) cm, avmaskas 4(4)5(5) m på var sida om markören = 
8(8)10(10) m under ärmen till ärmhål = 52(54)56(60) m. 

Raglan: För ihop alla delarna till okdelen, fortsätt på rundsticka 5,5 mm, placera en markör vid bakstyckets vänstra 
axel = början av varv, samt en markör mellan varje samling. Börja med intagningar för raglan vid bakstyckets 
vänstra axel 4 m före markören (bakstycke + vänster ärm):  

De 4 m som är innan markören på bakstycket stickas så här: *sticka 1 öhpt, 1 am, 2 rm, 1 am, 2 rm tills, sticka till de 
sista 4 m före nästa markör* (vänstra ärmen + framstycke), uppr fr * till * varv runt.  

Låt markörerna följa med arb ut. 

De aviga m vid intagningarna stickas aviga på alla varv runt arb ut upp till halskanten. 

Fortsätt minska på detta sätt vart 4:e varv runt totalt 4(4)5(5) gånger, därefter på vartannat varv till dess att där är 
32(34)36(38) m kvar på framstycket (mellan markörerna).  

Avmaska de mittersta 16(18)20(20) m för hals och sticka fram och tillbaka. OBS! Det är nödvändigt att klippa garnet 
och börja om så att de fortsatta intagningarna för raglan sker från rätsidan. 

Avmaska ytterligare 2,1(2,1)2,1,1(2,2,1) m för hals i var sida på vartannat varv. Sluta på ett varv från avigsidan. 

Halskant: Plocka upp m i runt hals fram så att det totalt blir 88(92)96(96) m tillsammans runt halsringningen. Byt till 
rundsticka 4,5 mm och fortsätt i resår, 2 rm, 2 am. Sticka 14 varv runt. Avmaska i resår som m visar, inte för hårt. 

Montering: Sy ihop hålen under resp ärm. Lägg tröjan mellan fuktiga handdukar efter mått och låt torka. 
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