
 
1481 TRÖJA TILL NYFÖDD 
 
Storlekar:   0/3 (3/6) 9/12 (12/18) mån 
 
Övervidd, modell:  44 (47)  52   (57) cm 
Längd, modell:  23 (25)  28   (32) cm 
Garnåtgång, fg.518 grå ljusmelerat:  2  (3)   3    (4) nystan 
 
Garn:   Fino Organic Cotton + Merino från ONIONknit 
Tillbehör:   5 knappar 
Stickor:   Rundsticka (60 eller 80 cm) och strumpsticka 3,5 mm 
 
Stickfasthet: 23 m och 48 varv i rätstickning på stickor 3,5 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. 
 
m = maskor / rm = rät  m / am = avig m / st = sticka / vridet = sticka m så att den vrids 
Öka 1 rm vridet = Plocka upp tråden mellan m till vä st och sticka den rät och vridet / tills = tillsammans / 
omsl = omslag, lägg garnet runt hö st / arb = arbetet 
*-* = uppr instruktionen mellan stjärnorna 
 
 
Knapphål: 2 rm, avm 1 m. Lägg upp 1 ny maska över den avm på följande varv. 
Flickmodell: Sticka det första knapphålet på varv 4 och därefter på vart 12:e (14:e) 14:e (16:e) varv efter halskanten. 
Pojkmodell: Sticka det första knapphålet på varv 3 och därefter på vart 12:e (14:e) 14:e (16:e) varv efter halskanten. 
 
Tröjan stickas uppifrån och ner i ett stycke, fram och tillbaka på rundstickan. 
 
Okdel: 
Lägg upp 60 (64) 70 (76) m. Sticka 4 varv rät (= halskant). 
Placera markör efter 11 (12) 13 (14) m (framstycke), 10 (10) 11 (12) m (ärm), 18 (20) 22 (24) m (bak), 10 (10) 11 (
12) m (ärm), de sista 11 (12) 13 (14) m är det andra framstycket.  
Gör uttagningar för raglan och sticka samtidigt knapphål (se ovan): 
Varv 1 (räts): Sticka räta m till 1 m före markör, öka 1 rm vridet, 1 rm, *1 rm, öka 1 rm vridet, sticka räta m till 1 m
före nästa markör, öka 1 rm vridet, 1 rm*, uppr fr *-* totalt 3 ggr, 1 rm, öka 1 rm vridet, sticka räta m varv ut.  
(= 8 ökn) 
Varv 2: Sticka räta m till första markören (= framstycke), sticka aviga m till nästa markör (= ärm), sticka räta m till 
nästa markör (= bak), sticka aviga m till sista markören (= ärm), sticka räta m varv ut (= framstycke). 
Uppr dessa 2 varv totalt 14 (15) 16 (18) ggr (= 172 (184) 198 (220) m) sticka samtidigt totalt 5 knapphål, se ovan. 
 
Efter sista ökningen har gjorts delas arb för kropp och ärmar: 
Sticka räta m över framstyckets 25 (27) 29 (32) m, placera ärmens 38 (40) 43 (48) slätst m på en tråd, lägg upp  
4 (4) 6 (6) nya m, sticka räta m över bakstyckets 46 (50) 54 (60) m, placera den andra ärmens slätst m på en tråd, 
 lägg upp 4 (4) 6 (6) nya m, sticka över andra sidans framstycke. Sticka nu rakt upp över kroppens alla 104 (112) 124
(136) m, till arb mäter 14 (16) 18 (21) cm – Kom ihåg de resterande knapphålen! Avmaska utan att strama. 
 
Ärmar:  
Byt till strumpstickor. Fäst garnet nederst mitt i ärmhålet. Sticka upp 2 (2) 3 (3) m, sticka räta m över ärmens m, 
sticka upp 2 (2) 3 (3) m (= 42 (44) 49 (54) m). Sticka i slätst i varv runt på strumpstickorna samtidigt minska på 
4:e varvet runt och därefter på vart 8:e varv runt och så här: 1 rm, 2 rm tills, sticka till sista 3 m: 2 rm tills vridet,  
1 rm. Minska totalt 4 ggr (= 34 (36) 41 (46) m).  
När ärmen mäter 12 (14) 16 (19) cm stickas (1 varv runt avigt, 1 varv runt rät) x 2. Avmaska i aviga m. 
Sticka en ärm till. 
 
Montering: 
Fäst alla lösa trådar och sy i knappar. 
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