


Version 2

'Skyskrapa' - enkel och färgglad barntröja

Skyskrapa är en lättstickad och rolig barntröja som stickas uppifrån och ned utan sömmar. Välj fem favoritfärger i mjuka

och sköna Alpe, ett obehandlat ullgarn som värmer lekande barn. 

GARNKVALITET Alpe (100% ren ull. Nystan ca 50 g = 100 m.) 

GARNALTERNATIV Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

MASKTÄTHET: Ca 19 m och 22 v = 10 x 10 cm mönsterstickning på sticka 4,5 mm 

STORLEKAR 44-46 (50-56) 62-68 (74-80) 86-92 (98-104) 110-116 (122-128) 134-140 cl

BRÖSTVIDD Ca 38 (42) 46 (51) 54 (56) 58 (62) 68 cm

ÖVERVIDD Ca 44 (48) 54 (61) 63 (65) 67 (71) 77 cm

RÖRELSEVIDD Ca 6 (6,5) 8,5 (10) 10 (10) 10 (10) 10 cm 

TRÖJANS LÄNGD Ca 23,5 (26,5) 29,5 (31) 34 (37) 40,5 (51,5) 54,5 cm 

GARNÅTGÅNG

Fg A (Bottenfärg): Ca 50(65)75(85)100(120)140(180)200 g (fg 36102, röd)

Fg B: Ca 11(15)20(25)30(35)45(75)85 g (fg 36115, cerise)

Fg C: Ca 11(15)20(25)30(35)45(75)85 g (fg 36116, vit)

Fg D: Ca 11(15)20(25)30(35)45(75)85 (fg 36104, mörklila)

Fg E: Ca 11(15)20(25)30(35)45(75)85 g (fg 36109, gul)

RUNDSTICKA 4 och 4,5 mm (välj kabellängd efter storlek, se bröstvidd) 

STRUMPSTICKOR 4 och 4,5 mm till halsmudd/ok och ärmarna (eller rundsticka för Magic Loop) 

TILLBEHÖR Fyra stickmarkörer (gärna i olika färger) stoppnål att fästa trådar med, sax.

FÖRKLARINGAR

Ö1mv = Öka en maska med vänsterlutning 

Ö1mh = Öka en maska med högerlutning 

På vår blogg hittar du ett hjälpinlägg där de olika momenten i mönstret förklaras. 

HALSMUDD

Lägg upp 64 (68) 72 (76) 76 (76) 80 (80) 84 maskor med färg A på strumpstickor 4 mm alternativt Magic Loop (rundsticka minst 100

cm) 

Sätt en markör (A) för att markera början av varvet.

Sticka runt i resår (2 rm, 2 am) i 2 (2) 2 (2,5) 2,5 (2,5) 3 (3) 3 cm.

Nu är resåren för halsen klar och det är dags att öka för ärmar och bål. Markör A som visar början av varv är samtidigt markör för

bakre vänster axel.

Sätt under nästa varv ut markörer för raglanökningar enligt följande: 

Sticka 23 (24) 25 (26) 26 (26) 27 (27) 28r (detta blir bakstycke), sätt ut markör B, sticka 9 (10) 11 (12) 12 (12) 13 (13) 14r (höger ärm),

sätt ut markör C, sticka 23 (24) 25 (26) 26 (26) 27 (27) 28r, (framsida) sätt ut markör D, sticka 9 (10) 11 (12) 12 (12) 13 (13) 14r

(vänster ärm). 

OK

Varv 1 (ökningsvarv): Flytta markör A, 1r, Ö1mv, sticka fram till 1 maska före markör B, Ö1mh, 1r. Flytta markör B, 1r, Ö1mv, sticka

fram till 1 maska före markör C, Ö1mh, 1r, flytta markör C, 1r, Ö1mv, sticka fram till 1 maska före markör D, Ö1mh, 1r, flytta markör

D, 1r, Ö1mv, sticka fram till 1 maska före markör A, Ö1mh, 1r, nu är du framme vid markör A. = 8 maskor ökade.

Varv 2: Sticka alla maskor räta, flytta markörer från vänster till höger sticka vartefter du passerar dem.

Upprepa varv 1 och 2 ytterligare 8 (9) 11 (14) 15 (15) 16 (18) 20 gånger.

För de tre minsta storlekarna fortsätt att sticka runt utan ökningar till oket mäter 10 (11) 12 cm, halsmudd inräknad.

Du har nu 136 (148) 168 (196) 204 (204) 216 (232) 252 maskor på stickan, varav 27 (30) 35 (42) 44 (44) 47 (51) 56 för respektive

ärm samt 41 (44) 49 (56) 58 (58) 61 (65) 70 för framsida respektive baksida. 

TA AV FÖR ÄRMAR
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Sticka fram till markör B, ta bort markören och sätt alla maskor åt sidan på en tråd. Ta bort markör C.

Lägg upp 1 (1) 1 (1) 1 (2) 1 (1) 2 nya maskor på höger sticka. Sätt en ny markör som kommer att visa varvets start. Lägg upp

ytterligare 0 (1) 2 (1) 1 (2) 2 (2) 2 nya maskor på höger sticka.

Sticka nu fram till markör D, ta bort markören och sätt alla maskorna åt sidan på en tråd, lägg upp 1 (2) 3 (2) 2 (4) 3 (3) 4 nya maskor

på höger sticka.

Sticka fram till varvets början. Sticka sedan ett varv med räta maskor. Nu är det dags för mönster! 

MÖNSTERSTICKNING

De mönsterstickade partierna består av bottenfärgen plus fyra mönsterfärger som tillsammans bildar fem färgdelar. Mönstret stickas

på samma sätt på både bål och ärmar.

Varje storlek har ett eget antal varv för respektive färgdel, se diagram.

Vill du ha en lite längre tröja? Lägg till ett eller flera varv per färgdel.

Byt till sticka 4,5.

Sticka totalt 25 (30) 35 (35) 40 (45) 50 (70) 75 varv mönsterstickning enligt diagram.

Sticka ett varv räta maskor med färg A.

Bålen mäter nu cirka 11,5 (13,5) 16 (16) 18,5 (20,5) 22,5 (32) 34 cm. 

MUDD

Byt till sticka 4 mm och sticka resår (2r, 2a) i 2 (2) 2 (2,5) 2,5 (2,5) 3 (3) 3 cm. Maska av löst i resår. 

ÄRMAR

Båda ärmarna stickas på samma sätt.

För över ärmmaskorna på strumpstickor 4,5 mm eller rundsticka för Magic Loop.

Plocka upp 1 (1) 2 (1) 2 (2) 2 (2) 2 maskor under ärmen med färg A. Sätt en markör för varvets början. Plocka upp ytterligare 0 (1) 3

(1) 2 (2) 3 (3) 2 maskor.

Sticka nu klart resten av varvet.

Sticka nu mönsterstickning efter diagram. När mönsterstickningen är färdig, byt till sticka 4 mm och färg A och minska 4 (4) 4 (8) 8 (8)

12 (12) 12 maskor jämnt fördelat över ett varv.

Sticka sedan runt i resår (2r, 2a) i 2,5 (2,5) 2,5 (3) 3 (3) 3,5 (3,5) 3,5 cm, maska av löst i resår.

Ärmarna inklusive mudd mäter cirka 13,5 (15,5) 18 (18,5) 21 (21) 25,5 (34,5) 37 cm. 

AVSLUTNING

Fäst alla trådar. Lägg tröjan i blöt, krama ur försiktigt med handduk och låt torka plant. 

TVÄTTA TRÖJAN

Handtvätt eller särskilt ullprogram i tvättmaskin, max 30 grader. För att få bort matos eller annan lukt, vädra över natten så blir den

som ny. 

MÅTTSKISS

A = OK Ca 10 (11) 12 (13,5) 14 (14,5) 15,5 (17) 18,5 cm

B = BYSTMÅTT Ca 44 (48) 54 (61) 63 (65) 67 (71) 77 cm

C = ÄRMENS OMKRETS Ca 14,5 (17) 21 (23) 25 (25) 27 (29) 31,5 cm

D = ÄRMENS LÄNGD Ca 13,5 (15,5) 18 (18,5) 21 (21) 25,5 (35) 37 cm

E = BÅLENS LÄNGD Ca  13,5 (15,5) 18 (18,5) 20,5 (23) 25,5 (35) 37 cm 

DIAGRAM

OBS! Diagrammet visar diagram för storlek 44-46 cl.

För samtliga storlekar, läs nedan hur många varv av varje färgdel du ska sticka. Varje del har samma antal maskor på höjden.

Del 1: Sticka 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 (14) 15 varv totalt.

Del 2: Sticka 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 (14) 15 varv totalt.

Del 3: Sticka 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 (14) 15 varv totalt.

Del 4: Sticka 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 (14) 15 varv totalt.

Del 5: Sticka 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 (14) 15 varv totalt.
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Tips & Råd

Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i

samma garngrupp).

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med

tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från

parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan

färgerna.

Förkortningar

Stickning

am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre

maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm=flytta markör,

fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska,

m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta

maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv,

vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning 

Virkning

arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe,

enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm=flytta markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger,

hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor,

mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe,

st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel

stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
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