
Min Fina Tröja 

Jag ville ha en nätt, rak tröja med smala ärmar och en fin raglan. Jag ville också ha en halskant som öppnar upp och blir 

ganska vid. Garnet jag använde är en blandning av ull och mohair.  Det är riktigt trevligt att sticka i och har en lite råare 

känsla än tunnare mohairgarner vilket jag gillar.   

 
 

Storlek: Medium, passar bystmått 96 cm. 

 Ärmsömmen längd: 45 cm. 

 Sidsömmens längd: 38 cm. 

 Tröjans bredd: 49 cm från sidsöm till sidsöm när tröjan ligger plant.  
 Tröjans längd: 56 cm mätt mitt på från nederkanten av resåren upp till överkanten på halskanten.   
    
Stickor:  Raka stickor 4,5 mm och 5 mm. Rundsticka 4,5 och 5 mm 80 cm lång plus ev 40 och 60 cm när du kommer upp 

till halsen. Jag stickade båda ärmarna samtidigt på raka stickor men det går naturligtvis utmärkt att sticka ärmarna i 

varv runt på strumpstickor eller ev rundsticka om man så vill.  

Tillbehör:  Stickmarkörer. 
 
Garn:   Ca 5 nystan Onion Knit Mohair+Wool – min tröja är stickad i fg 309 Mörk lila. 
 Jag gjorde av med exakt 5 nystan. När jag hade avmaskat halskantens m fanns det precis tillräckligt med garn kvar 

till att sy ihop ärmsömmarna. 

Masktäthet: 18 m x 24 v = 10 cm x 10 cm i slätstickning på stickor 5 mm. Enligt banderollen skall masktätheten eg bli 17 m x 
24 v på stickor 5 mm men när jag stickade blev det 18 m i bredd både på själva tröjan och på ärmarna. 

 
2 am/rm tills = sticka 2 am/rm tillsammans som en m. 2 rm tills vridet = Lyft nästa m rät och sätt tillbaka på vä sticka, sticka 2 m rät 
tillsammans gn bakre maskbågen. 
 

Fram- och bakstycke (stickas tillsammans på rundsticka) 
Lägg upp 181 m på rundsticka 4,5 mm. För ihop arb, lyft över arb sista m från höger sticka till vänster sticka. Sticka 2 rm tills, 1 rm, *2 
am, 2 rm*, uppr *-* till varvets sista 2 m, 2 am (180 m). Placera en markör i början av varv och en efter 90 m för att markera andra 
sidsömmen. Sticka 7 cm i resår 2 x 2 m. Byt till rundsticka 5 mm och till slätstickning. Minska 12 m jämnt fördelat på första varvet, 6 m 
på framstycket och 6 m på bakstycket (168 m och 84 m/sida). Sticka rakt upp i slätstickning tills arbetet mäter 38 cm eller till önskad 
längd. Avmaska 7 m för ärmhål på var sida om markörerna (dvs totalt 14 m i var sida). Fram- resp bakstycke har nu 70 m vardera. Låt 
arb vila. 
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Ärmar (sticka 2 lika) 
Lägg upp 38 m på raka stickor 4,5 mm (inkl 1 rät kantm i var sida, lägg upp 36 m istället om du stickar ärmen på tex 
strumpstickor/rundsticka och sticka alla m i resår 2 x 2 ). Sticka 1 rät kantm, *2 rm, 2 am*, uppr *-* till sista m, 1 rät kantm. Fortsätt 
sticka i resår tills ärmmudden mäter 9 cm. Byt till stickor 5 mm och till slätstickning. Öka 8 m jämnt fördelade på första varvet (46 m). 
Sticka ärmen i slätstickning och öka 1 m i var sida på ca vart 10:e varv till totalt 62 m. Sticka tills ärmen mäter 45 cm eller till önskad 
längd. Avmaska 7 m i var sida (48 m). 
 

Raglan 
Nu stickas arb i slätstickning på rundsticka 5 mm igen. Sätt in ärmarna över resp ärmhål, placera markörer vid varje delning mellan 
framstycke och ärmar och mellan ärmar och bakstycke (236 m). Placera gärna en markör i avvikande färg vid start av varv för att lättare 
hålla reda på var arb börjar. Sticka 2 varv rät över alla m. På nästa varv börja minska för raglan vid var markör så här: sticka till 4 m 
före markör, 2 rm tills vridet, 2 rm, lyft markören, 2 rm, 2 rm tills. Fortsätt att minska på detta sätt för raglan på varje följande 
vartannat varv till dess att där är totalt 100 m kvar (dvs totalt 17 ggr).  
 

Halskant 
På nästa varv minska totalt 12 m (88 m kvar), 3 m jämnt fördelat på fram- resp bakstycke, 1 m mitt i de 4 m på resp raglan, 1 m mitt på 
resp ärm. Detta varv kan stickas avigt om man så vill. Byt till stickor 4,5 mm och sticka i resår 2 x 2 m i varv runt tills halskanten mäter 
ca 3 – 3,5 cm. Avmaska rät (eller i resår, det du tycker blir snyggast) och inte för hårt.  
      

Montering 
Om du har stickat ärmarna på raka stickor, sy ihop ärmsömmar. Sy ihop hålen under resp ärm. Fäst alla lösa trådar. Skölj upp tröjan i 
ljummet vatten, ev med lite mjukmedel. Låt rinna av, krama försiktigt ur vattnet och lägg sedan ut tröjan efter mått att torka på en torr 
handduk.  
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Modelldockan är stl S – tröjan sitter lite mer tätt inpå på stl M 


