


Version 1

Skald - tröja

En «skald» var en nordisk diktare, poet och historieberättare. De arbetade ofta för kungar och hövdingar med att kväda (sjunga) historier 
om forna tiders bragder. 
Tröjan rundstickas, nedifrån och upp. Först stickas bål och ärmar var för sig upp till ärmhålen. Sedan sätts alla delar på samma rundsticka 
och oket rundstickas med mönster och minskningar. Avslutningsvis stickas en liten förhöjning bak i nacken och halskanten. 
 

GARN Svensk Ull (100 % svensk ull. Ca 100 g = 180 m) 
GARNALTERNATIV 
Alpe (100 % ull. Ca. 50 g = 100 m) 
Raggi (70 % ull "superwash", 30 % polyamid. Ca. 100 g = 150 m) 
Ístex Léttlopi (100 % isländsk ull. Ca. 50 g = 100 m) 
MASKTÄTHET  
Ca 21 m x 26 v slätst med luser på st 4 mm = 10 × 10 cm 
Ca 21 m x 25 v mönster med st 4 mm = 10 × 10 cm 
STORLEKAR XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 
PLAGGETS ÖVERVIDD Ca 91,5 (101) 108,5 (116) 124 (133,5) 141 (148,5) cm 
PLAGGETS LÄNGD Ca 64 (66) 67 (69,5) 70 (70) 72,5 (72,5) cm 
PLAGGETS ÄRMLÄNGDD Ca 48 (49) 50 (51) 51 (51) 52 (53) cm 
GARNÅTGÅNG 
Fg 1: Ca 430 (460) 500 (540) 570 (620) 670 (710) g (fg 59002, Gotland Grey) 
Fg 2: Ca 50 (60) 60 (60) 70 (70) 80 (80) g (fg 59014, Midsummer Green) 
Fg 3: Ca 30 (30) 30 (40) 40 (40) 40 (50) g (fg 59013, Northern Lights) 
Fg 4: Ca 70 (80) 80 (90) 90 (100) 110 (110) g (fg 59008, Pine Tree Green) 
RUNDSTICKOR 3,5 mm 60 och 80-100 cm. 4 mm 40, 60, 80-100 cm 
STRUMPSTICKOR 3,5 och 4 mm 
SVÅRIGHETSGRAD *** 
 

FÖRKLARINGAR 
2 rm tills: Sticka ihop 2 maskor rätt. 
Dblm: dubbelmaska, ett sätt att sticka vändvarv utan att det blir hål i stickningen, kallas också för German Short Rows. Gör så här: lyft en 
maska avigt, med garnet framför stickan, drag garnet ganska fast över höger sticka så att maskan vränger sig och du får en maska med 
"dubbla ben". Fortsätt sticka vidare som vanligt. När dubbelmaskan senare stickas ska de "dubbla benen" på maskan stickas ihop till en. 
Videoinstuktion finns på Järbos Youtube-sida. 
Bottenfärg: Fg 1 är bottenfärg genom hela arbetet, utom de tvåfärgade resårerna (se egen förklaring). 
Slätstickning, runt: Alla maskor stickas räta alla varv. 
Slätstickning, fram och tillbaka: Sticka rätt på RS och avigt på AS. 
Mönster: Sticka mönster i slätstickning enligt diagram. 
Om diagrammen: Diagram A och C-1/C-2 är mönsterbårder och rapporten stickas alltid bara 1 gång på höjden. Diagram B däremot är ett 
ytmönster och upprepas på höjden till beskrivningens angivna mått. Börja på maska 1 och upprepa rapporten varvet ut. 
Tvåfärgad resår, rundstickad: Maskantalet ska vara delbart med 3. Sticka *2 rm med fg 2, 1 am med fg 1* Upprepa *-* varvet ut. Upprepa 
detta varv till angiven längd på resåren. På resårerna är fg 2 bottenfärg (dominant) och fg 1 mönsterfärg. 
 
BÅL 
Med rundst 3,5 mm (80 eller 100 cm) och fg 1, lägg upp 192 (210) 228 (243) 258 (279) 294 (312) m. 
 
Kant nederst på bålen: Sticka runt och gör först en liten rullkant: 2 v rätt, 1 v avigt, 1 v rätt. Fortsätt med tvåfärgad resår (se förklaring ovan) 
med fg 1 och fg 2 i 3,5 cm. Avsluta kanten med 2 v rätt med fg 2. 
 
Resten av bålen: Byt till rundst 4 mm (80 eller 100 cm). Sticka först 2 v rätt med fg 1 och på det sista varvet justeras maskantalet genom att 
öka 0 (2) 0 (1) 2 (1) 2 (0) m = 192 (212) 228 (244) 260 (280) 296 (312) m. 
Markera varvets första maska och maska 97 (107) 115 (123) 131 (141) 149 (157) = sidmaskor. Det är 96 (106) 114 (122) 130 (140) 148 (156) m 
vardera på fram- och bakstycket. 
 
Sticka mönsterbård enligt diagram A, upprepa rapporten varvet ut. Tag av fg 2 och fg 3. 
Efter mönsterbården (diagram A) lägg till fg 4 och sticka lusmönster enligt diagram B. Följ instruktionerna för respektive storlek. 

COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.
Garnupplysning: info@jarbo.se Designer: Wenche Roald Översättning: Helene Wallin Foto: Daniel Bernstål



 
XS–M: Sticka lusmönster (diagram B) till bålen mäter 39 (40,5) 40,5 (--) -- (--) -- (--) cm, avsluta lusmönstret med 2 v enfärgat (diagrammets 
rad 2 eller 6). På dessa tre storlekar ska mönsterbård A stickas överst på bålen (och senare överst på ärmarna). Sticka mönster enligt 
diagram A. Storlek S och M avslutas här, men för storlek XS stickas i ytterligare 2 v enfärgat med fg 1. Se även avsnittet Samtidigt på sista 
varvet….  
 
L: Sticka lusmönster (diagram B) till bålen mäter -- (--) -- (45) -- (--) -- (--) cm, avsluta lusmönstret med 2 v enfärgat (diagrammets rad 2 eller 
6). Se även avsnittet Samtidigt på sista varvet….  
 
XL–4XL: Sticka lusmönster (diagram B) till bålen mäter -- (--) -- (--) 45 (45) 46 (46) cm, avsluta med ett varv luser (diagrammets rad 3 eller 7). 
Se även avsnittet Samtidigt på sista varvet...  
 
Samtidigt på sista varvet (gäller alla storlekar): Sätt 15 (15) 15 (17) 15 (19) 25 (25) m i var sida på en tråd för ärmhål enligt följande: Varvets 
första 8 (8) 8 (9) 8 (10) 13 (13) m och sista 7 (7) 7 (8) 7 (9) 12 (12) m sätts på en tråd och i den andra sidan sätts 7 (7) 7 (8) 7 (9) 12 (12) m på var 
sida om sidmaskan + själva sidmaskan på en tråd. På stickan finns 81 (91) 99 (105) 115 (121) 123 (131) m vardera för fram- och bakstycke. 
 
Lägg bålen åt sidan och sticka ärmarna. 
 
ÄRMAR 
Med strumpst 3,5 mm och fg 1 läggs 48 (48) 51 (51) 54 (57) 60 (60) m upp. 
 
Kant nederst på ärmen: Sticka runt och gör först en liten rullkant: 2 v rätt, 1 v avigt, 1 v rätt. Fortsätt med tvåfärgad resår (se förklaring ovan) 
med fg 1 och fg 2 i 3,5 cm. Avsluta kanten med 2 v rätt med fg 2. 
 
Resten av ärmen: Byt till strumpst 4 mm. Stricka 2 v rätt med fg 1 och på det sista varvet justeras maskantalet genom att öka 2 (2) 1 (1) 0 (1) 
2 (2) m jämnt fördelat = 50 (50) 52 (52) 54 (58) 62 (62) m. Markera sista maskan = märkmaska mitt under ärmen. Sticka mönsterbård enligt 
diagram A, upprepa rapporten varvet ut. Tag av fg 2 och fg 3. 
 
Samtidigt: Efter 2 cm börjar ökningar mitt under ärmen. Fortsätt sticka mönster samtidigt som ett ökningsvarv stickas (se förklaring 
nedan). Ökningsvarvet ska upprepas med 2,5 (2,5) 2,5 (2) 2 (2) 2 (1,5) cm mellan till det sammanlagt är ökat 14 (15) 16 (18) 19 (21) 22 (24) ggr 
= 78 (80) 84 (88) 92 (100) 106 (110) m. De nya maskorna infogas vartefter i mönstret. 
 
Ökningsvarv: Öka 1 m, sticka fram till märkmaskan, öka 1 m, 1 rm. 
 
När diagram A är stickat tag av fg 2 och fg 3, lägger till fg 4 och fortsätter med lusmönster enligt diagram B. Lusmönstret behöver inte vara 
centrerat, men om du vill ha det så, gör så här: Räkna ut vilken maska som är mitt på ärmens ovansida, välj om du vill ha diagrammets 
maska nr 2 eller 4 som mittmaska och räkna bakåt till varvets början var i diagrammet du ska börja sticka. 
 
Glöm inte att fortsätta sticka ökningsvarv. Byt till rundst 4 mm, (40 cm) vartefter maskantalet ökar. När ökningarna är klara stickas utan 
ökningar till ärmen mäter ca 44,5 (46) 44 (51) 51 (51) 52 (53) cm. Avsluta ärmen på samma sätt som bålen, ärmen mäter då 48 (49) 47 (51) 51 
(51) 52 (53) cm. 
 
Sätt 15 (15) 15 (17) 15 (19) 25 (25) m mitt under ärmen på en tråd (= varvets första 7 (7) 7 (8) 7 (9) 12 (12) m och sista 8 (8) 8 (9) 8 (10) 13 (13) 
m). På stickan finns 63 (65) 69 (71) 77 (81) 81 (85) m. Tag av garnet, men låt änden av fg 1 vara så lång at du kan använda den till att sy ihop 
under ärmarna senare (ca 25–35 cm). 
 
Lägg ärmen åt sidan och sticka en till ärm på samma sätt. 
 
SÄTT SAMMAN ÄRMAR OCH BÅL 
Börja med att markera mitt fram och mitt bak på bålen: markera maska nr. 41 (46) 50 (53) 58 (61) 62 (66) på både framstycke och bakstycke. 
Markeringen mitt bak blir ny start på varvet. 
Använd rundst 4 mm. Börja med den längsta rundst och byt till kortare vartefter maskantalet minskar. 
 
Flytta om maskorna så du börjar mitt bak = varvet börjar och slutar här. Sätt samman alla delar på en rundst enligt följande: ½ bakstycket 
(= 41 (46) 50 (53) 58 (61) 62 (66) m), vänster ärm (= 63 (65) 69 (71) 77 (81) 81 (85) m), framstycket (= 81 (91) 99 (105) 115 (121) 123 (131) m), 
höger ärm (= 63 (65) 69 (71) 77 (81) 81 (85) m) och sista halvan av bakstycket (= 40 (45) 49 (52) 57 (60) 61 (65) m). 
 
I princip kan detta göras samtidigt som okets första varv stickas, men det är uppdelat i två steg för att det inte ska vara för mycket att hålla 
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reda på. Om du vill kan du sticka första varvet (nästa avsnitt) samtidigt som delarna sätts samman på rundstickan. 
På stickan finns 288 (312) 336 (352) 384 (404) 408 (432) m. 
 
OK 
OBS! Se noga till att följa rätt diagram när den större bården (X-bården) stickas: Diagram C-1 gäller för storlekarna XS–S och L–2XL. Diagram 
C-2 gäller för storlekarna M och 3XL–4XL. 
 
De första varven ska göra så att alla storlekar hamnar på samma nivå i mönstret, så det blir samma utgångspunkt för samtliga storlekar när 
oket stickas. Glöm inte att varvet börjar mitt bak. Följ instruktionerna för respektive storlek. 
 
XS: Gå vidare till avsnittet "Alla storlekar fortsätt här fram till första minskningsvarvet". 
S–M: Sticka 2 v slätstickning med fg 1. 
L: Sticka diagram A och minska 4 m på första varvet: Minska 1 m i var övergång mellan ärmar och bål = 348 m. Sticka 2 v slätstickning med fg 
1. 
XL: Sticka 2 v slätstickning med fg 1. Sticka diagram A. Sticka 2 v slätstickning med fg 1. 
2XL: Sticka 2 v slätstickning med fg 1 och minska 8 m jämnt fördelas på sista varvet = 396 m. Sticka enligt diagram A. Sticka 2 v slätstickning 
med fg 1. 
3XL–4XL: Sticka 2 v slätstickning med fg 1. Sticka diagram A. Sticka 2 v slätstickning med fg 1. 
 
Alla storlekar fortsätt här fram till första minskningsvarvet: På stickan finns sammanlagt 288 (312) 336 (348) 384 (396) 408 (432) m. Sticka 
diagram C-1 (C-1) C-2 (C-1) C-1 (C-1) C-2 (C-2). Sticka 2 v slätstickning med fg 1. Sticka diagram A. Sticka 1 v slätstickning med fg 1 efter 
mönsterbården. Nästa varv är det första minskningsvarvet som slätstickas med fg 1 samtidigt som 36 (36) 48 (72) 72 (72) (72) (84) m minskas 
enligt förklaring nedan. 
 
Första minskningsvarvet 
XS, sticka: 3 rm, [2 rm tills, 6 rm] 35 ggr, 2 rm tills, 3 rm. 
S, sticka: 3 rm, [2 rm tills, 7 rm] 12 ggr, [2 rm tills, 6 rm] 11 ggr, [2 rm tills, 7 r] 12 ggr, 2 rm tills, 3 r 
M, sticka: 3 rm, [2 rm tills, 5 rm] 47 ggr, 2 rm tills, 2 rm. 
L, sticka: 1 rm, [2 rm tills, 3 rm] 30 ggr, [2 rm tills, 2 rm] 11 ggr, [2 rm tills, 3 rm] 30 ggr, 2 rm tills, 1 rm. 
XL, sticka: 2 rm, [2 rm tills, 4 rm] 12 ggr, [2 rm tills, 3 rm] 47 ggr, [2 rm tills, 4 rm] 12 ggr, 2 rm tills, 1 rm. 
2XL, sticka: 2 rm, [2 rm tills, 4 rm] 18 ggr, [2 rm tills, 3 rm] 35 ggr, [2 rm tills, 4 rm] 18 ggr, 2 rm tills, 1 rm. 
3XL, sticka: 2 rm, [2 rm tills, 4 rm] 24 ggr, [2 rm tills, 3 rm] 23 ggr, [2 rm tills, 4 rm] 24 ggr, 2 rm tills, 1 rm. 
4XL, sticka: 2 rm, [2 rm tills, 4 rm] 6 ggr, [2 rm tills, 3 rm] 71 ggr, [2 rm tills, 4 rm] 6 ggr, 2 rm tills, 1 rm. 
Alla storlekar, fortsätt här: På stickan finns 252 (276) 288 (276) 312 (324) 336 (348) m. Fortsätt sticka diagram C-1 (C-1) C-2 (C-1) C-1 (C-1) C-2 
(C-2). Sticka 1 v slätstickning med fg 1 efter mönsterbården. Nästa varv är det andra minskningsvarvet som slätstickas med fg 1 samtidigt 
som 36 (48) 48 (24) 44 (40) 48 (50) m minskas enligt förklaring nedan. 
 
Andra minskningsvarvet 
XS, sticka: 3 rm, [2 rm tills, 5 rm] 35 ggr, 2 rm tills, 2 rm. 
S, sticka: 2 rm, [2 rm tills, 4 rm] 18 ggr, [2 rm tills, 3 rm] 11 ggr, [2 rm tills, 4 rm] 18 ggr, 2 rm tills, 1 rm. 
M, sticka: 2 rm, [2 rm tills, 4 rm] 47 ggr, 2 rm tills, 2 rm. 
L, sticka: 5 rm, [2 rm tills, 10 rm] 6 ggr, [2 rm tills, 9 rm] 11 ggr, [2 rm tills, 10 rm] 6 ggr, 2 rm tills, 4 rm. 
XL, sticka: 3 rm, [2 rm tills, 6 rm] 2 ggr, [2 rm tills, 5 rm] 39 ggr, [2 rm tills, 6 rm] 2 ggr, 2 rm tills, 2 rm. 
2XL, sticka: 3 rm, [2 rm tills, 7 rm] 2 ggr, [2 rm tills, 6 rm] 35 ggr, [2 rm tills, 7 rm] 2 ggr, 2 rm tills, 3 rm. 
3XL, sticka: 3 rm, [2 rm tills, 5 rm] 47 ggr, 2 rm tills, 2 rm. 
4XL, sticka: 2 rm, [2 rm tills, 5 rm] 24 ggr, [2 rm tills, 4 rm] 1 ggn, [2 rm tills, 5 rm] 24 ggr, 2 rm tills, 2 rm. 
Alla storlekar, fortsätt här: På stickan finns 216 (228) 240 (252) 268 (284) 288 (298) m. Fortsätt sticka diagram A. Sticka 1 v slätstickning med 
fg 1 efter mönsterbården. Nästa varv är det tredje minskningsvarvet som slätstickas med fg 1 samtidigt som 72 (72) 72 (84) 88 (92) 96 (94) m 
minskas enligt förklaring nedan. 
 
Tredje minskningsvarvet 
XS, sticka: 1 rm, [2 rm tills, 1 rm] 71 ggr, 2 rm tills. 
S, sticka: 1 rm, [2 rm tills, 2 rm] 6 ggr, [2 rm tills, 1 rm] 59 ggr, [2 rm tills, 2 rm] 6 ggr, 2 rm tills. 
M, sticka: 1 rm, [2 rm tills, 2 rm] 12 ggr, [2 rm tills, 1 rm] 47 ggr, [2 rm tills, 2 rm] 12 ggr, 2 rm tills. 
L, sticka: 1 rm, [2 rm tills, 1 rm] 83 ggr, 2 rm tills. 
XL, sticka: 1 rm, [2 rm tills, 2 rm] 2 ggr, [2 rm tills, 1 rm] 83 ggr, [2 rm tills, 2 rm] 2 ggr, 2 rm tills. 
2XL, sticka: 1 rm, [2 rm tills, 2 rm] 4 ggr, [2 rm tills, 1 rm] 83 ggr, [2 rm tills, 2 rm] 4 ggr, 2 rm tills. 
3XL, sticka: 1 rm, [2 rm tills, 1 rm] 95 ggr, 2 rm tills. 
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4XL, sticka: 1 rm, [2 rm tills, 2 rm] 8 ggr, [2 rm tills, 1 rm] 77 ggr, [2 rm tills, 2 rm] 8 ggr, 2 rm tills. 
Alla storlekar, fortsätt här: På stickan finns 144 (156) 168 (168) 180 (192) 192 (204) m. Fortsätt sticka diagram C-1 (C-1) C-2 (C-1) C-1 (C-1) C-2 
(C-2). Sticka 1 v slätstickning med fg 1 efter mönsterbården. Nästa varv är det fjärde minskningsvarvet som slätstickas med fg 1 samtidigt 
som 24 (28) 34 (32) 40 (42) 40 (44) m minskas enligt förklaring nedan. 
 
Fjärde minskningsvarvet  
XS, sticka: 2 rm, [2 rm tills, 4 rm] 23 ggr, 2 rm tills, 2 rm. 
S, sticka: 2 rm, [2 rm tills, 4 rm] 8 ggr, [2 rm tills, 3 rm] 11 ggr, [2 rm tills, 4 rm] 8 ggr, 2 rm tills, 1 rm. 
M, sticka: 1 rm, [2 rm tills, 3 rm] 16 ggr, [2 rm tills, 2 rm] 1 ggn, [2 rm tills, 3 rm] 16 ggr, 2 rm tills, 1 rm. 
L, sticka: 2 rm, [2 rm tills, 4 rm] 4 ggr, [2 rm tills, 3 rm] 23 ggr, [2 rm tills, 4 rm] 4 ggr, 2 rm tills, 1 rm. 
XL, sticka: 1 rm, [2 rm tills, 3 rm] 10 ggr, [2 rm tills, 2 rm] 19 ggr, [2 rm tills, 3 rm] 10 ggr, 2 rm tills, 1 rm. 
2XL, sticka: 1 rm, [2 rm tills, 3 rm] 12 ggr, [2 rm tills, 2 rm] 17 ggr, [2 rm tills, 3 rm] 12 ggr, 2 rm tills, 1 rm. 
3XL, sticka: 1 rm, [2 rm tills, 3 rm] 16 ggr, [2 rm tills, 2 rm] 7 ggr, [2 rm tills, 3 rm] 16 ggr, 2 rm tills, 1 rm. 
4XL, sticka: 1 rm, [2 rm tills, 3 rm] 14 ggr, [2 rm tills, 2 rm] 15 ggr, [2 rm tills, 3 rm] 14 ggr, 2 rm tills, 1 rm. 
Alla storlekar: På stickan finns 120 (128) 134 (136) 140 (150) 152 (160) m. Sticka diagram A. Färgerna fg 3 och fg 4 ska inte användas mer så 
de kan tas av. 
 
Förhöjning i nacken: Före det sista minskningsvarvet stickas en liten förhöjning över nacke och axlar med fg 1: Sticka rätt 34 (36) 37 (38) 39 
(41) 42 (44) m, vänd, gör en dblm (dubbelmaska, se förklaring), sticka avigt tillbaka till 34 (36) 37 (38) 39 (41) 42 (44) m förbi varvets start, 
vänd, gör en dblm. 
Fortsätt så här: *Sticka rätt till 3 m före den förra vändningen, vänd, gör en dblm, sticka avigt tillbaka till 3 m före den förra vändningen, 
vänd, gör en dblm*, upprepa *-* en gång till. Sticka rätt fram till varvets start = mitt bak. 
Nästa varv är det femte och sista minskningsvarvet. Sticka slätstickning med fg 1 minska samtidigt 21 (26) 32 (31) 35 (36) 32 (34) m enligt 
förklaring nedan. 
OBS! Se noga till att du sticka dubbelmaskorna som EN maska när du ska sticka dem. 
 
Femte minskningsvarvet 
XS, sticka: 2 rm, [2 rm tills, 3 rm] 3 ggr, [2 rm tills, 4 rm] 15 ggr, [2 rm tills, 3 rm] 2 ggr, 2 rm tills, 1 rm. 
S, sticka: 1 rm, [2 rm tills, 3 rm] 12 ggr, [2 rm tills, 2 rm] 1 ggn, [2 rm tills, 3 rm] 12 ggr, 2 rm tills, 1 rm. 
M, sticka: 1 rm, [2 rm tills, 3 rm] 3 ggr, [2 rm tills, 2 rm] 25 ggr, [2 rm tills, 3 rm] 3 ggr, 2 rm tills, 1 rm. 
L, sticka: 1 rm, [2 rm tills, 3 rm] 6 ggr, [2 rm tills, 2 rm] 18 ggr, [2 rm tills, 3 rm] 6 ggr, 2 rm tills, 1 rm. 
XL, sticka: 1 rm, [2 rm tills, 2 rm] 34 ggr, 2 rm tills, 1 rm. 
2XL, sticka: 1 rm, [2 rm tills, 3 rm] 3 ggr, [2 rm tills, 2 rm] 29 ggr, [2 rm tills, 3 rm] 3 ggr, 2 rm tills, 1 rm. 
3XL, sticka: 1 rm, [2 rm tills, 3 rm] 12 ggr, [2 rm tills, 2 rm] 7 ggr, [2 rm tills, 3 rm] 12 ggr, 2 rm tills, 1 rm. 
4XL, sticka: 1 rm, [2 rm tills, 3 rm] 12 ggr, [2 rm tills, 2 rm] 9 ggr, [2 rm tills, 3 rm] 12 ggr, 2 rm tills, 1 rm. 
På stickan finns 99 (102) 102 (105) 105 (114) 120 (126) m. Oket är klart, nu ska halskanten stickas. 
 
HALSKANT 
Sticka med rundst 3,5 mm (60 cm). Sticka först 1 v rätt med fg 2. Sticka nästa varv så här: *2 rm med fg 2, 1 rm med fg 1* upprepa *-* varvet 
ut. 
Fortsätt med tvåfärgad resår (se förklaring) i 4 v. Tag av fg 2. 
Avsluta halskanten med en rullkant: Med fg 1 stickas 1 v rätt, 1 v avigt, 2 v rätt. Maska av alla maskor. 
 
TILL SIST 
Sy ihop maskorna under ärmarna med maskstygn (eng: Kitchener stitch). Fäst lösa trådar. Skölj upp tröjan, lägg den plant att torka, sträck 
försiktigt och forma efter angivna mått.
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Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete. 
Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med 
tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form. 
Markera storleken du stickar eller 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 eller virkar. 
Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du 
först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska 
ha. Plaggskisser visar plaggets mått. 
Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och 
samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på 
samma ställe. 
Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp). 
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.  
Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg 
med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad 
handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.  
 

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/LM = flytta markör/lyft 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/PM = 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 
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hö = hoppa över, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, lm = luftmaska, lmb = 
luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = 
luftmaskbåge med 5 lm 
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