
 
1554 Tröja med chanelränder 
 
Storlekar:   S  (M)   L  (XL) 
Övervidd, modell: 90 (100) 110 (120) cm. 
Längd, modell: 58  (60)  62  (64) cm. 
 
Garnåtgång: 
 fg. 101 naturvit  5  (6)   7   (8) nystan 
 Fg 147 marine   2  (2)  3  (3)nystan 
 
Garn:  Organic Cotton från ONIONknit. 
 
Stickor:  Raka stickor 2,5 mm och 3,5 mm. En rundsticka 2,5 mm, 40 cm lång, till halskant. 
 
Stickfasthet:  23 m och 42 v i vävmönster med ränder 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. 
 
Rätstickning = rätst: Sticka räta m på alla varv. 
 
Vävmönster: 
Varv 1 (räts): 1 rät kantm, *lyft 1 m med garnet framför arb, 1 am *, uppr fr *-* varv ut, sluta med att lyfta 1 m 
med tråden framför arb, 1 rät kantm. 
Varv 2: 1 rät kantm, sticka alla m avigt, sluta med 1 rät kantm. 
Varv 3: 1 rät kantm, * 1 am, lyft 1 m avigt med tråden framför arb *, uppr fr *-* varv ut och sluta med 1 am, 1 rät 
kantm.  
Varv 4: Som varv 2. 
Uppr dessa 4 varv för mönster. 
När det har avmaskats i vävmönster, fortsätt sticka den yttersta kantm rät på alla varv. 
 
Ränder: *6 v i slätst med svart, byt till naturvitt, 2 v i slätst och 16 v i vävmönster *, uppr fr *-* arb igenom. Från 
*till* = 1 rapport = 24 v. 
 
Bakstycke: 
Lägg upp 105 (115) 127 (139) m i naturvitt på stickor 2,5 mm, sticka 10 cm i rätst. Byt till stickor 3,5 mm och till 
ränder med vävmönster. Sticka rakt upp i mönster till arb mäter 39 cm. Avmaska för ärmhål i var sida på vartannat 
varv med 1 x 2 (4) 6 (8) m och 3 x 1 m = 95 (101) 109 (117) m. Sticka rakt upp till ärmhålet mäter 18 (20) 22 (24) 
cm och hela arb mäter 57 (59) 61 (63) cm. Avmaska för axel i var sida på vartannat varv med 2 x 5 m + 2 x 6 m (4 x 
6 m) 2 x 6 m + 2 x 7 m (3 x 7 m + 1 x 8 m). Placera de mittersta 51 (53) 57 (59) m på en tråd eller hjälpsticka till 
halskant. 
 
Framstycke:  
Lägg upp m och sticka lika som bakstycket. Dock sticka 5 cm i rätst, byt därefter till stickor 3,5 mm och fortsätt sticka 
i ränder med vävmönster. Avmaska för ärmhål som på bakstycket. När ärmhålet mäter 10 (12) 14 (16) cm avmaskas 
de mittersta 25 (27) 31 (33) m för hals och var sida stickas färdig för sig. Fortsätt avmaska för hals på vartannat varv 
med 4 x 2 m och 5 x 1 m. Sticka rakt upp över de resterande 22 (24) 26 (29) m till ärmhålet mäter lika som 
bakstycket upp till början av axel. Avmaska för axel som på bakstycket. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt 
håll. 
 
Ärmar: 
Lägg upp 69 (73) 77 (83)m med naturvitt på stickor 2,5 mm och sticka 5 cm i rätst. Byt till stickor 3,5 mm och till 
randmönster som på fram- och bakstycket. Samtidigt öka 1 m i var sida på vart 8:e varv totalt 3 (4) 5 (5) gånger = 
75 (81) 87 (93) m. Sticka rakt upp till = sluta på samma rand som på bak- och framstycket. Avmaska för ärmkupa i 
var sida på vartannat varv med 2 (4) 6 (8) m, därefter 1 m 20 (20) 21 (22) gånger, 1 x 2 m och 1 x 4 m. Avmaska de 
sista 19 (21) 21 (21) m på en gång. Sticka en ärm till. 
 
Montering: 
Sy ihop axelsömmarna. Halskant: Sticka med rundsticka 2,5 mm och med naturvitt över de 51 (53) 57 (59) m på 
hals bak, sticka upp ca 73 (75) 75 (77) m längs hals fram = totalt 124 (128) 132 (136) m. Sticka 5 cm i resår: 2 rm, 
2 am. Avmaska löst i resår. Vik halskanten på mitten in mot avigs och sy fast. 
Sy i ärmar i ärmhål, avrunda ärmkuporna lätt i överkanterna. Passa in ränderna så gott det går. Sy sidsömmarna men 
låt den nedersta kanten i rätst vara öppen som slits. Sy ihop ärmsömmarna. 
Lägg ut den färdiga tröjan efter mått mellan fuktiga handdukar och låt torka. 
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