
 
 
1606 OVERSIZE RANDIG TRÖJA 
 
Storlekar: S (M) L (XL) 
Övervidd, modell: 107 (113) 117 (124) cm 
Längd, modell: 62 (63) 64 (65) cm 
 
Garn: Alpaca+Merino Wool från ONIONKnit: 
Garnåtgång:  
Fg 1201:   3 (3) 4 (4) nystan  
Fg 1207:  1 (1) 1 (2) nystan 
Fg 1222:   1 (1) 1 (2) nystan 
Fg 1220:   1 (1) 1 (2) nystan 
Fg 1203:   1 (1) 1 (2) nystan 
Fg 1217:   1 (1) 1 (2) nystan 
Fg 1219:   1 (1) 1 (2) nystan 
 
Stickor: Rundsticka 3,5 mm (40+80 cm), rundsticka 4,5 mm (60+80 cm), strumpsticka 3,5 och 4,5 mm.  
Stickfasthet i slätst med 1 tråd: 19 m och 25 v på stickor 4,5 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. 
Öka 1 m: Plocka upp tråden mellan 2 m och sticka den som 1 rm vridet.  
Minska 1 m (överdragshoptagning): Lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta m över.  
2 rm tills: Sticka 2 räta m tillsammans som en m. 
 
Notera: Tröjan sticka uppifrån halsen och i varv runt i slätstickning på rundsticka, tröjan vänds till sist ut och in så 
att den aviga sidan blir rätsida.  
 
Randmönster:  
- 2 varv runt Fg 1207 
- 2 varv runt Fg 1222 
- 2 varv runt Fg 1220 
- 2 varv runt Fg 1203 
- 2 varv runt Fg 1201 
- 2 varv runt Fg 1217 
- 2 varv runt Fg 1219 
- 2 varv runt Fg 1203 
 
Uppr dessa 16 varv runt arb igenom. 
 
OBS! När du byter färg från en rand till en annan skall trådarna vara på arbetets slätstickade sida, den som sedan 
blir avigsidan när tröjan till sist vänds in och ut! 
 
Börja överst vid halsen:  
Lägg upp 142 (146) 150 (154) m på rundsticka 4,5 mm med naturvitt och sticka 1 varv runt i räta m. Fortsätt i 
slätstickning i varv runt arb igenom och med ökningar för raglan.  
På 2:a varvet runt fortsätt i naturvitt, samtidigt markera m för raglan så här:  
Markera varvets första m och sticka denna m avigt (= raglan-m), sticka 43 (45) 47 (49) rm, markera nästa m och 
sticka den avigt (=raglan-m), sticka 26 m, markera nästa m och sticka den avigt (=raglan-m), sticka 43 (45) 47 
(49) rm, markera nästa m och sticka den avigt (= raglan-m), sticka 26 m.  
Nu är 4 m markerade för raglan och de är alla stickade avigt.  
Sticka 3:e varvet runt i naturvitt och gör ökningar för raglan på var sida om de 4 raglanm gn att lyft upp tråden 
mellan 2 m till vä sticka och sticka m rät & vridet. Totalt 8 ökningar för raglan över varvet.  
Uppr ökning för raglan på vartannat varv 27 (28) 29 (30) ggr.  
Obs: Ökningarna för raglan görs på andra varvet i en rand.  
 
Samtidigt på 4:e varvet runt, börja sticka efter randmönstret. Var rand stickas över 2 varv på höjden, när du skall 
byta färg, lägg den nya tråden över den tidigare. Ev kan man samla de första lösa ändarna till en knut när man har 
stickat en hel randrapport. Färgskiftena blir finast om du lägger garnnystanen till vä om dig när du stickar. Och var 
uppmärksam på att inte dra åt trådarna för hårt mellan ränderna.  
 
Kom ihåg att trådarna skall dras från rand till rand på arb slätstickade sida! 
 
När alla raglanuttagningar har gjorts är där 97 (101) 105 (109) m på bak- och framstycke och 80 (82) 84 (86) m på 
var ärm. Plus de 4 markerade raglan-m, dessa skall räknas med till bakstycket och framstyckets m.  
Låt ärmarnas m vila och fortsätt med kroppen.  
 
Bak- och framstycke totalt 198 (206) 214 (222) m: Lägg upp 3 (5) 5 (7) nya m till ärmhål i var sida mellan 
bakstycket och framstycket. 204 (216) 224 (236) m.  
Markera den mittersta ärmhålsm i var sida som härifrån stickas avig resten av arb ner till i början av resåren.  
Nu börjar varvet efter den ena markerade aviga m i sidan.  
Fortsätt sticka i varv runt i randmönster till arb mäter 33 cm från de upplagda m vid ärmhål. OBS! – om sista randen 
är i naturvitt sticka en färgad rand till eftersom resåren skall stickas i naturvitt.  
Bytt till rundsticka 3,5 mm, vänd arb ut och in och fortsätt nu att sticka från sidan med de aviga m som rätsida. Börja 
med att sticka 2 varv runt i räta m. Fortsätt med 4 cm resår: * 2 rm, 2 am *, uppr fr *-*. Avm alla m.  
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Ärmar 80 (82) 84 (86) m: För över ena ärmens m till rundsticka 4,5 mm och sticka upp 3 (5) 5 (7) nya m över 
bak/framstyckets ärmhålsm. Varvet börjar nu efter den mittersta av de nya uppstickade ärmhålsm. 83 (87) 89 (93) 
m. Markera den mittersta m och sticka den avigt hela arb igenom ner till resåren. Fortsätt nu i varv runt i 
randmönster.  
 
På 4:e varvet runt börjar intagningar för ärm på undersidan: 2 rm tills, sticka till sista 3 m, lyft 1 m, 1 rm, dra den 
lyfta m över, 1 am.  
 
Uppr intagningen på vart 5:e (5:e) 4:e (4:e) varv runt 15 (16) 17 (18) ggr. 53 (55) 55 (57) m.  
Sticka till ärmen mäter totalt 30 cm, mätt från ärmhål. OBS! – om sista randen är i naturvitt sticka en -två färgade 
ränder till eftersom resåren skall stickas i naturvitt.  
Byt till strumpsticka 3,5 mm och till naturvitt, vänd arb ut och in så att de aviga m nu är utåt och sticka 2 varv runt i 
räta m samtidigt på det andra varvet öka 11 (9) 13 (11) m jämnt fördelat till 64 (64) 68 (68) m.  
Sticka 12 cm resår: * 2 rm, 2 am *, uppr från *-*. Avm löst.  
Sticka den andra ärmen på samma sätt.  
 
Halskant:  
Med tröjans aviga m utåt – det som nu är tröjans utsida/rätsida, med rundsticka 3,5 mm och naturvitt sticka upp 144 
(148) 152 (156) m längs halsringningen. Sticka 1:a varvet runt i vridna, räta m. 
Fortsätt i resår: * 2 rm, 2 am *, uppr fr *-* till resåren mäter 4 cm.  
På nästa varv runt görs intagn enbart över resåren över ärmmaskorna och enbart över de aviga m i resåren gn att 
sticka dem som 2 aviga m tills. Resåren över ärmm stickas sedan som 2 rm, 1 am medan resåren på fram & 
bakstycke fortsätter som tidigare. Sticka till resåren mäter 6 cm. Avm löst.  
 
  
 


