
 
1533 TRÖJA MED BJÖRKMOTIV 
 
Storlekar:   S/M  (M/L)  L/XL 
Övervidd, modell: 108  (114)  120 cm 
Längd, modell, ca:   61   (62)   63 cm  
 
Garnåtgång: 
 fg 802 koksgrå:    9    (9)   10 nystan  
 fg 817 beige:        2    (2)    3 nystan 
Garn:  No. 4 Organic Wool+Nettles från Onionknit 
Garnalternativ: Superfine Merino eller Tussah Silk, garnmängden kan då behöva räknas om. 
  Det är viktigt att stickfastheten hålls för att modellen skall få rätt mått. 
 
Stickor: Rundsticka 3,5 mm (40+80 cm), rundsticka 4 mm (60+80 cm), strumpsticka 3,5 och 

4 mm. 
 
Stickfasthet i slätstickning: 21 m och 28 v på stickor 4 mm.  
 
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. 
 
Öka 1 m: Plocka upp tråden mellan 2 m och sticka den som 1 rm vridet.  
Minska 1 m: Lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta m över den stickade. 
2 rm tills: Sticka 2 räta m tillsammans. 
 
Notera att: Kroppen stickas i varv runt på rundsticka. Ärmarna stickas i varv runt på strumpstickor, alla delarna 
samlas för raglan som stickas i varv runt på rundsticka.  
 
Kroppen:  
Lägg upp 228 (240) 252 m i koksgrått på rundst 3,5 mm och sticka 4 cm i resår: * 2 rm, 2 am *, uppr fr * - *.  
Byt till rundst 4 mm och sticka 1 varv runt i slätst.  
På nästa varv runt stickas mönster efter diagram A – kroppen. Notera att det är 3 olika diagram beroende på vilken 
stl som stickas.  Uppr diagrammets 38 (40) 42 m totalt 6 ggr.  
Obs när det är över 5-6 m i mönstret mellan användningen av resp färg skall trådarna snos om varandra på avigs  
för att undgå att det blir långa lösa trådar på avigs.  
Sticka diagrammets 56 varv 1 gång på höjden.  
Fortsätt därefter i koksgrå och i slätst. Sticka till arb mäter 42 cm.  
På nästa varv runt avm för ärmhål: Avm de första 5 m, sticka 104 (110) 116 m, avmaska nästa 10 m, sticka 104 
(110) 116 m, avm de sista 5 m. Lad arb vila. 
 
Ärmar:  
Lägg upp 60 (60) 64 m på strumpst 3,5 mm och sticka 4 cm i resår: * 2 rm, 2 am *, uppr fr * - *.  
Byt till strumps 4 mm och sticka 1 varv runt i slätst.  
På nästa varv runt stickas mönster efter diagram B – ärmar. Notera att det är 2 olika diagram, beroende på vilken 
storlek som stickas. Diagrammet visar hela ärmens bredd. Sticka diagrammets 46 varv 1 gång på höjden.  
Sticka rakt upp i slätst och i koksgrått samtidigt öka för ärm på 2:a (2:a) 2:a varvet runt så här: 1 rm, öka 1 m, 
sticka till sista m, öka 1 m, 1 rm.  
Fortsätt öka 2 m för ärm som ovan:  
S/M: Öka vart 4:e varv runt – 6 ggr, därefter på vart 5:e varv runt till dess att ökningar har gjorts totalt 13 ggr = 86 
m. 
M/L: Öka på vart 4:e varv runt – 15 ggr = 90 m.  
L/XL: Öka på vart 4:e varv runt – 15 ggr = 94 m.   
Sticka till ärmen mäter totalt 43 cm.  
På nästa varv runt avmaska för ärmhål: Avm de första 5 m, sticka 76 (80) 84 m, avmaska de sista 5 m. Låt arb vila 
och sticka en ärm till.  
 
Ok i raglan:  
Placera alla delarna på rundst 4 mm och i denna turordning: bakstycke, ena ärmen, framstycke, andra ärmen. 
Varvets början är nu vid den högra raglansömmen på bakstycket.  
Sticka 1 varv runt samtidigt sticka 2 rm tills vid var samling: sticka 1 m från bakstycket tills med 1 m från ärmen, 1 
m från ärmen tills m 1 m från framstycket. Markera dessa 4 m som blir kvar = raglan m.  
På nästa varv runt görs intagningar för raglan vid dessa 4 raglan m så här: 
Sticka till 2 m före raglan m, lyft 1 rm, 1 rm dra den lyfta m över, sticka raglan m, 2 rm tills.  = totalt 8 intagningar 
för raglan/varv. Uppr raglanintagn på vartannat varv 17 (18) 19 ggr.  
Därefter görs intagningar för raglan på vartannat varv så här:  
Sticka till 3 m före raglan m, 3 rm tills vridet, raglan m, 3 rm tills. = totalt 16 intagningar för raglan/varv. Sticka 
dessa dubbla intagningarna för raglan totalt 7 (7) 7 ggr.  
Nu finns där 40 (44) 48 m på bak- och framstycke och 12 (14) 16 m på var ärm plus de 4 markerade raglan m. 
Totalt 108 (120) 132 m.  
Krage: Byt till rundsticka 3,5 mm (40 cm) och fortsätt i varv runt i resår: * 2 rm, 2 am *, uppr fr *-*.  
När kragen mäter 11 cm, öka 1 m i varvets alla ränder i resåren som är stickade i räta m. Därefter stickas resåren * 3 
rm, 2 am *.  
Sticka rakt upp i resår till hela kragen mäter 18 cm.  
Vänd nu arb och sticka åt motsatt håll dvs från kragens avigs. Avmaska alla m på detta varv runt.
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