
 
 
1564 RANDIG OVERSIZE TRÖJA 
 
Storlekar:   S/M  (M/L)  L/XL 
Övervidd, modell:  106  (113)  119 cm 
Längd, modell:   62   (63)  64 cm 
 
Garnåtgång:  
 Färg 414 citrusgul    8   (8)    9 nystan 
 Färg 401 naturvit   4   (4)      5 nystan 
Garn:  Hemp+Cotton+Modal från ONIONknit 
Garnalternativ: Fino Organic Cotton+Merino Wool, Organic Cotton, No.3 Organic Wool+Nettles.  

Obs dels kan garnmängden behöva justeras, dels är det extra viktigt att noga 
kontrollera stickfastheten om ett av garnalternativen används för att plagget skall få 
rätt mått. 
 

Stickor:  Jumperstickor 2,5 mm + 3 mm, rundsticka 2,5 mm (40 cm) 
 
Stickfasthet i slätstickning med 1 tråd Hemp + Cotton + Modal: 26 m och 38 v på stickor 3 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. 
 
Kantmaska: Stickas rät på alla varv.  
Öka 1 m: Gör ett omslag som på nästa varv stickas vridet (rät på räts, avigt på avigs) för att det ej skall bli hål i arb.  
Överdragshoptagning, 1 öhpt: Lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta m över den stickade.   
 
Randmönster på bak- & framstycke:   Randmönster på ärmarna:  
- 4 v slätst med naturvitt.   - 16 v slätst med citrusgul. 
- 16 v slätst med citrusgul.   - 4 v slätst med naturvitt. 
Uppr dessa 20 v.   Uppr dessa 20 v.  
  
Obs: Alla delar stickas var för sig, bakstycke och framstycke nerifrån och upp och ärmarna uppifrån och ned, fram och 
tillbaka på stickorna. Delarna sys till sist ihop.    
 
Bakstycke:  
Lägg upp 142 (150) 158 m på jumperst 3 mm med citrusgul. Byt till stickor 2,5 mm och sticka i resår: * 2 rm, 2 am *, 
uppr från *-* och sluta med 2 rm. Sticka 15 varv i resår, sista varvet i resår stickas därmed från avigsidan. 
Byt till stickor 3 mm och fortsätt i randmönster i slätst och minska 1 m på första varvet till 141 (149) 157 m. Sticka 
rakt upp i slätst och i randmönster till dess att arb mäter 38 cm. Börja och sluta alla varv med 1 rät kantm. 
Sluta efter ett varv från avigs. Placera nu en markör i var sida.  
På nästa varv (räts) öka 1 m i var sida: Sticka 1 rm (kantm), 1 omslag, sticka till sista m, 1 omslag, 1 rm (kantm). På 
nästa varv stickas omslagen som 1 m vridet för att det ej skall bli hål i arb.  
Uppr ökningarna på vart 4:e varv 19 (20) 21 ggr = 179 (189) 199 m.  
Samtidigt - när 8 naturvita ränder har stickats på höjden, stickas 16 varv i citrusgult och därefter stickas i enbart i 
naturvitt. Första varvet i naturvitt stickas i räta m från rätsidan. Alla följande varv stickas i resår.  
Det första varvet i resår stickas därmed från avigs:  
1 rm (kantm), * 1 rm, 1 am *, uppr från *-* och sluta med 1 rm, 1 rm (kantm).  
Ökningar i var sida på resåren görs också gn omslag som på varvet därefter stickas med i resåren som en vriden m 
(antingen rät eller avig).  
När alla ökningar är stickade i var sida, sticka 3 varv rakt upp i resår räknat efter den sista ökningen.  
Kontroll mått: Från markören i sidan mäter arbetet ca 20 (21) 22 cm, mätt lodrätt från markören till m på stickan.  
Axelavm på skrå: I början av varje varv avmaskas med 8,8,9,9,9,9,9 (9,9,9,9,10,10,10) 10,10,10,10,10,10,10 m.  
Avmaska de sista mittersta 57 (57) 59 m på en gång.  
 
Framstycke: Stickas som bakstycket till dess att alla ökningar i var sida har gjorts och innan det sista varvet på avigs 
stickas före avmaskningen för axel.  
På det sista varvet från avigsidan avmaskas de mittersta 39 (39) 40 m för hals och var sida stickas färdig var för sig.  
På nästa varv börja avmaska för axel som på bakstycket och samtidigt avmaska för halsen med ytterligare 3,2,1,1,1,1 
m. Sticka den andra sidan lika dock åt motsatt håll.  
 
Ärmar: Ärmarna stickas uppifrån och ner.  
Lägg upp 103 (107) 111 m på jumperst 3 mm med citrusgul och sticka i slätst, 1:a varvet är arb avigs.  
På nästa varv från rätsidan börja med randmönstret - var uppmärksam på att randmönstret börjar annorlunda än på 
bak- och framstycket.  
Gör intagningar i var sida med början på 4:e varvet:  
1 rm (kantm), 2 rm tills, sticka till sista 3 m, 1 öhpt, 1 rm (kantm). 
Uppr denna intagning på vart 4:e varv 10 ggr, därefter på vart 6:e varv – till det totalt har minskats 21 ggr i var sida. 
= 61 (65) 69 m kvar.  
Sticka rakt upp till ärmen mäter 39 (38) 37 cm. Byt till jumpersticka 2,5 mm och fortsätt i citrusgult. Sticka 1:a varvet 
från räts i räta m och reglera samtidigt maskantalet till 62 (66) 66 m gn att öka m / eller minska m.  
På nästa avigsidevarv stickas resår: * 2 rm, 2 am *, uppr från *-* och sluta med 2 rm.  
Sticka 16 varv i resår och avmaska alla m på sista varvet från räts.  
Montering:  
Sy ihop axelsömmarna. Sy i ärmarna. Sy ärm- och sidsömmar.  
Halskant: Med rundst 2,5 mm och naturvitt, sticka upp ca 124 (126) 130 m längs halsringningen.  
Sticka 5 varv runt i slätst, avmaska alla m på sista varvet runt. 
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