Søndermarken - en mjuk och lätt tröja
Design: Charlotte Kaae
En läcker, mjuk och lätt tröja med flätor.
Tröjan har har en snygg, assymetriskt placerad fläta längs med den ena sidan samt en
elegant konstruerad axelsöm. En enkel tröja
med en spännande konstruktion.
1:a svenska utgåvan - augusti 2020 © Filcolana A/S
Svensk översättning: Maria Gustafsson
Material
Fg. A: 200 (250) 300 (350) g Merci fg. 609 (Rosehip)
Fg. B: 100 (125) 150 (175) g Tillia fg. 352 (Red
Squirrel)
Stickor 4 och 4,5 mm. 4 mm rundsticka 40 cm till
halskant.
Maskmarkörer i 4 olika färger, varav en röd och en
blå. Färgerna är inte viktiga så länge du kan se skillnad på dem.
Storlekar
S (M) L (XL)
Mått
Passar till bröstvidd: 86-93 (94-102) 103-111 (112120) cm.
Övervidd (utsträckt mått): 93 (102) 111 (120) cm
Ärmlängd: 40 (41) 42 (43) cm
Hel längd: 50 (52) 54 (56) cm
(Alla mått är tagna efter tvätt och blockning)
Stickfasthet
18 m och 26 v slätstickning på st 4,5 mm = 10 x 10
cm.
Arbetsgång
Först stickas bakstycket nerifrån och upp, därefter
stickas framstycket utifrån från bakstycket - uppifrån

www.filcolana.dk

Filcolana

Søndermarken

Sida 2

och ner. Till sist plockas m upp till ärmar. Ärmar och
bål sys ihop och till sist stickas halskant.
Särskilda förkortningar
minsk-v: minskning som lutar mot vänster
- från rätsidan: lls, lyft 1 maska rätt, lyft ytterligare 1
maska rätt, sätt tillbaka maskorna på vänster sticka
och sticka maskorna vridet rätt tillsammans.
- från avigsidan: lls, lyft 1 maska rätt, lyft ytterligare
1 maska rätt, sätt tillbaka maskorna på vänster sticka
och sticka maskorna vridet avigt tillsammans.
minsk-h: minskning som lutar mot höger
- från rätsidan: sticka 2 maskor rätt tillsammans.
- från avigsidan: sticka 2 maskor avigt tillsammans.
ökn-h: lyft länken mellan 2 maskor bakifrån och
sticka länken i främre maskbågen.
ökn-v: lyft länken mellan 2 maskor framifrånfrån och
sticka länken rätt i bakre maskbågen.
Bakstycke
Lägg upp 84 (92) 100 (108) m på stickor 4 mm och
sticka resår enl följ:
Varv 1 (avigsidan): 1 am, *2 rm, 2 am* upprepa från
* till *, till de sista 3 m, 2 rm, 1 am.
Varv 2: 1 rm, *2 am, 2 rm* upprepa från * till *, till
de sista 3 m, 2 am, 1 rm.
Varv 3: Som varv 1.
Byt till st 4,5 mm och sticka slätstickning (rm på
rätsidan och am på avigsidan), tills arbetet mäter
39 (40) 41 (42) cm från uppläggningskanten, sluta
med ett v från avigsidan. På detta sista v, placera ett
märke i den yttersta m i var sida.
Axlar
Varv 1 (rätsidan): 5 rm, minsk-v, sticka rm till de
sista 7 m, minsk-h, 5 rm.
Varv 2: 5 am, minsk-h, sticka am till de sista 7 m,
minsk-v, 5 am.
Sticka dessa 2 v totalt 14 (16) 18 (20) gånger = 28
(28) 28 (28) m.
Maska av resterande m och sätt samtidigt ett blått
märke i den första avmaskade m och ett rött märke i
den sista avmaskade m. Ta inte av garnet.

Framstycke
Stickas uppifrån, där det börjas med att axlarna vilka
stickas var för sig tills de och framstycket samlas och
stickas färdigt.
Vänster axel
Sticka upp 24 (26) 30 (32) m från rätsidan längs bakstyckets vänstra axelminskning, från det röda märket
fram till märket i sidan.
Sticka 9 (9,5) 10 (10,5) cm slätstickning, sluta med
ett v från avigsidan.
Varv 1 (rätsidan): 2 rm, ökn-v, sticka rm varvet ut.
Sticka 3 v slätstickning.
Varv 5: Som varv 1.
Sticka 3 v slätstickning.
Varv 9: Som varv 1.
Sticka 3 v slätstickning.
Varv 13: Sticka som varv 1 = 28 (30) 34 (36) m.
Varv 14: Sticka am varvet ut.
Varv 15: Lägg upp 2 (2) 2 (3) nya m i början av v,
sticka rm varvet ut.
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rät på rätsidan, avig på avigsidan
avig på rätsidan, rät på avigsidan
sätt 1 m på hjälpsticka bakom arb, 1 rm, sticka m från
hjälpstickan rät
sätt 1 m på hjälpsticka bakom arb, 3 rm, sticka m
från hjälpstickan avig
sätt 3 m på hjälpsticka framför arb, 1 am, sticka de
3 m från hjälpstickan räta
Sätt 4 m på hjälpsticka framför arb, 4 rm,
sticka de 4 m från hjälpstickan räta
Sätt 4 m på hjälpsticka bakom arb, 4 rm,
sticka de 4 m från hjälpstickan räta
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Varv 16: Sticka am varvet ut.
Varv 17: Lägg upp 3 (4) 4 (4) nya m i början av v,
sticka rm varvet ut.
Varv 18: Sticka am varvet ut.
Varv 19: Lägg upp 4 (5) 5 (5) nya m i början av v,
sticka rm varvet ut.
Varv 20: Sticka am varvet ut, lägg upp 10 (10) 10
(12) nya m upp till hals = 47 (51) 55 (60) m.
Ta av garnet och låt m vila, medans höger axel stickas.
Höger axel med flätmönster
Sticka upp 24 (26) 30 (32) m från rätsidan längs bakstyckets högra axelminskning, från märket i sidan och
fram till det blå märket.
Sticka 1 v am.
Nästa v (rätsidan): 1 (2) 4 (5) rm, *ökn-v, 2 rm*, upprepa från * till * 11 gånger totalt, ökn-v, 1 (2) 4 (5)
rm = 36 (38) 42 (44) m.
Nästa varv: 3 (4) 6 (7) am, 2 rm, sticka de nästa 26
m enl diagrammets varv 1, 2 rm, 3 (4) 6 (7) am.
Nästa varv: 3 (4) 6 (7) rm, 2 am, sticka de nästa 26
m enl diagrammets varv 2, 2 am, 3 (4) 6 (7) rm.
Fortsätt med att sticka mönster enl diagrammet med
slätstickning på båda sidor, till stycket mäter 9 (9,5)
10 (10,5) cm från de uppstickade maskorna, sluta
med ett v från avigsidan.
Halsringning
Varv 1 (rätsidan): Sticka till de sista 2 m, ökn-h, 2
rm.
Sticka 3 v enl diagrammet.
Varv 5: Sticka som varv 1.
Sticka 3 v enl diagrammet.
Varv 9: Sticka som varv 1.
Sticka 3 v enl diagrammet.
Varv 13: Sticka som varv 1 = 40 (42) 46 (48) m.
Varv 14 (avigsidan): Lägg upp 2 (2) 2 (3) nya m upp
i början av v, sticka slätstickning och diagram varvet
ut.
Varv 15: Sticka slätstickning och diagram varvet ut.
Varv 16: Lägg upp 3 (4) 4 (4) nya m upp i början av
v, sticka slätstickning och diagram varvet ut.
Varv 17: Sticka slätstickning och diagram varvet ut.
Varv 18: Lägg upp 4 (5) 5 (5) nya m upp i början av
v, sticka slätstickning och diagram varvet ut.
Varv 19: Sticka slätstickning och diagram varvet ut =
49 (53) 57 (60) m.

Sida 3
Ärmar
Vik tröjan så resårkanterna möts i nederkanten. Mät
20 (21) 22 (24) cm ner på var sida av bakstycket och
framstycket och sätt ett märke i var sida. Sticka från
rätsidan upp 72 (76) 80 (86) m mellan märkena med
stickor 4 mm.
Sticka 5 v slätstickning.
Nästa varv (rätsidan): 2 rm, lls, sticka rm tills 4 maskor återstår på v, 2 rm tills., 2 rm.
Fortsätt i slätstickning och minska på detta vis på vart
6:e v, tills det återstår 46 (50) 54 (58) m.
Fortsätt uppöver tills ärmen mäter 38 (39) 40 (41)
cm. Sluta med ett v från avigsidan.
Byt till st 4 mm och sticka 3 varv resår, enl följ:
Varv 1 (rätsidan): 1 rm, *2 am, 2 rm*, upprepa från
* till *, tills 1 m återstår, 1 rm.
Upprepa detta v ytterligare 2 gånger. Maska av som
m visar på nästa v.
Halskant
Sticka upp m från rätsidan längs halsringningen med
4 mm rundst. Börja mitt på bakstycket och sticka upp
1 m för var avmaskad m längs nacken, sticka därefter
upp 3 m på 4 varv längs halsringningens sidor och
sticka upp 1 m i varja nyupplagd m längs halsen mitt
fram. Det uppstickade maskantalet ska vara delbart
med 4.
Sätt ihop och sticka 3 varv resår (2 rm, 2 am).
Maska av som m visar på nästa varv.
Montering
Sy ihop sid- och ärmsömmar med madrasstygn från
rätsidan. Fäst trådar och tvätta tröjan enl anvisningarna på Tilia-banderollen. Låt tröjan plantorka på en
handduk, dra eventuellt ut den till rätt mått medans
den torkar.

Samla framstyckena
Nu samlas de två sidorna av framstycket.
Fortsätt från rätsidan och sticka m från vänster axel
över på stickan, som förlängning av m från höger axel
= 96 (104) 112 (120) m.
Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning med flätmönster, till framstycket är 11,5 (11,5) 12,5 (12,5) cm
längre än bakstycket, mätt från de uppstickade m på
axeln. Sluta med ett v från avigsidan. Ryggmåttet tas
mitt bak, från halskanten till före resårkanten.
Byt till stickor 4 mm och sticka 3 v resår som på bakstycket. Maska av som m visar på nästa v.
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