
 
1561 TRÖJA MED FLÄTOR PÅ OKET  
 
Storlekar:    S   (M)    L   (XL) 
Övervidd modell:  95  (103)  112  (120) cm 
Hel längd modell:  60   (62)   64   (66) cm 
 
Garnåtgång:   6    (6)    7    (7) nystan fg 1404 grå 
 
Garn:  Mohair+Nettles+Wool från ONIONknit 
 
Stickor:  Rundstickor och strumpstickor 3½ mm och 4½ mm 
 
Stickfasthet:  19 m x 26 v på stickor 4½ mm i slätst = 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. 
 
OBS! Byt till nytt garnnystan i sidorna och inte mitt på styckena för att undvika att bytena syns. 
 
 
Bål 
Lägg upp 200 (216) 232 (248) m på rundsticka 3½ mm. Sticka resår 1 rm, 1 am till arb mäter 4½ (5) 5½ (6) cm. 
Byt till rundsticka 4½ mm och till slätstickning. Minska 20 m jämnt fördelat på 1:a varvet runt till 180 (196) 212 
(228) m. Placera en trådmarkör i början av varv och en i motsatt sida av arb för markering av sidsömmar. Sticka 
rakt upp till arb mäter 39 (40) 41 (42) cm. På nästa varv runt avmaskas 4 m på var sida om markeringstrådarna 
för ärmhål. Låt arb vila. 
 
Ärmar 
Lägg upp 46 (48) 50 (52) m jämnt fördelat på 4 strumpstickor 3½ mm. Sticka i resår som på bålen. Byt till 
strumpstickor 4½ mm och till slätst. På 2:a varvet runt öka 1 m efter varvets första m och 1 m före varvets sista m 
= 2 m ökade. Öka gn att plocka upp tråden mellan 2 m och sticka den som 1 rm vridet. Uppr denna ökning på vart 
6:e varv runt ytterligare 2 ggr (alla stl). Därefter görs ökningen på varje följande 12:e varv runt till dess att där är 
62 (64) 66 (68) m. Sticka rakt upp till ärmen mäter 45 (46) 46 (46) cm. På nästa varv runt avmaska de första och 
sista 4 m. Låt arb vila och sticka en ärm till. 
 
Ok 
Sticka över alla delarna till samma rundsticka i följande ordning: 1:a ärmen, framstycke, 2:a ärmen, bakstycke = 
272 (292) 312 (332) m. Placera en trådmarkör för början av varv vid 1:a ärmen bak. Sticka 1 varv runt. Placera nu 
en trådmarkör mitt fram resp en mitt bak. 5 m på var sida om dessa 2 markeringstrådar är fredade – inga 
intagningar görs över dessa maskor.  
Minska på var sida om de 10 fredade m mitt fram & mitt bak så här: Sticka fram till efter de 10 fredade m mitt 
bak, fortsätt så här sticka 7 (7) 7 (7) rm, *2 rm tills, 9 (10) 11 (12) rm*, uppr fr * till * 10 (10) 10 (10) ggr, 2 rm 
tills och 7 (7) 7 (7) rm, sticka de 10 m mitt fram rät, 7 (7) 7 (7) rm, *2 rm tills, 9 (10) 11 (12) rm*, uppr fr * till * 
10 (10) 10 (10) ggr, 2 rm tills och 7 (7) 7 (7) rm, sticka de 10 m mitt bak rät och sticka räta m varv ut = 250 (270) 
290 (310) m.  
På nästa varv runt placera flätmönstret över varvet så här: 5 (7) 9 (11) rm, *2 am, 6 rm (= flätmaskor), 2 am, 15 
(17) 19 (21) rm*, uppr fr * till * till sista 20 m (alla stl), 2 am, 6 rm, 2 am och 10 rm (alla stl).  
Sticka 3 varv runt rakt upp som m visar. På 4:e varvet runt stickas flätorna: placera 3 m på hjälpst framför arb, 
sticka 3 rm, sticka hjälpstickans 3 m rät. Uppr vart 8:e varv.  
Samtidigt på varvet efter andra omgången av flätor minskas 1 m före och efter de 2 am på var sida om de 6 flätm 
så här: sticka till 2 m före de 2 aviga m, lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta m över, 2 am, 6 flätm, 2 am, 2 rm tills. Uppr 
intagningen runt alla flätorna varvet runt. 
Upprepa denna intagning på vart 8:e varv runt ytterligare 2 (2) 2 (2) ggr. På vart 6:e varv runt 1 (1) 1 (1) gg, 
därefter på vart 4:e varv runt 2 (3) 4 (5) ggr. Sticka 1 varv runt. På nästa varv runt stickas de 3 resterande m 
mellan flätorna tillsammans så här: Lyft 1 m, 2 rm tills, dra den lyfta m över = 110 m (alla stl). 
Halskant: Byt till rundsticka 3½ mm. Sticka resår 1 rm, 1 am. Sticka rakt upp till resårkanten mäter 3 cm. Avmaska 
löst. 
 
Montering 
Fäst alla lösa trådar, sy ihop hålen under ärmarna. Vik in halskanten mot avigsidan och sy fast mot första varvet i 
resår. Lägg ut arb mellan fuktiga handdukar efter mått och låt torka. 
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