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Syreni är en klassisk nätt kofta med en djup V-ringning och långa smala ärmar.
Den är stickad i ett vackert böljmönster som ger en illusion av fiskfjäll.
“Syreni” (siren) betyder sjöjungfru på latin och vem drömmer inte om att kunna simma som
en sjöjungfru när man ser havet? Nu kan du se ut som någon som kan. Syreni kan användas
som ett varmt och dekorativt lager under kappan utan att vara för tjock. Det kvinnliga snittet
och strukturmönstret ger koftan ett klassiskt snitt med många möjligheter.
STORLEKAR
S (M) L (XL)
MÅTT
Övervidd: 90 (100) 110 (120) cm
Midjevidd: 75 (85) 95 (105) cm
Ärmlängd: 51 (51) 51 (51) cm
Hel längd: 49,5 (51,5) 57,5 (57,5) cm
STICKFASTHET
30 maskor och 40 varv slätstickning på sticka 3 mm
= 10 x 10 cm.
Stickstorleken är endast vägledande. Får du fler
maskor/10 cm byter du till en grövre sticka, får du
färre maskor/10 cm byter du till en tunnare sticka.
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MATERIAL
Garn från Filcolana
300 (350) 400 (450) g Arwetta i färg 147
(Hunter Green)
Rundsticka 2,5 och 3 mm, 60-80 cm
Strumpstickor 3 mm (kan uteslutas om du stickar
mha magic loop)
Stickmarkörer
3 knappar
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Teknik

Arbetsgång

SPECIELLA FÖRKORTNINGAR
fm: Flytta markören från vänster till höger sticka.
ö1v: Vänsterlutande ökning. Lyft upp tråden mellan
2 maskor, framifrån med vänsterstickan, sticka den
vridet rät.
ö1h: Högerlutande ökning. Lyft upp tråden mellan
2 maskor, bakifrån och fram, på vänster sticka, sticka
den rät.
vr: Maskan stickas, avigt eller rätt, vridet dvs i bakre
maskbågen.

Syreni stickas nerifrån och upp, vid ärmhålorna delas
arbetet så att fram- och bakstycke stickas för sig.
Ärmarna stickas runt och sys fast i ärmhålorna.
Framkanterna stickas samtidigt som kroppen, men
sista biten stickas för sig och sys sedan fast mot
bakstyckets avmaskade halsringning.
För att få en enhetlig och snygg kant lyfts första maskan
på alla varv.

SPECIELLA TEKNIKER
Stickad uppläggning (skoluppläggning)
*Sticka 1 rät maska utan att släppa av maskan från
vänsterstickan, sätt den nya maskan vriden på
vänsterstickan*, upprepa *-* till önskat maskantal.
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Rät på rätsidan, avig på avigsidan
Avig på rätsidan, rät på avigsidan
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Beskrivning
FRAMKANTER
Vänster framkant (knappkant)
Rätsidan: Sticka resår (1 avig, 1 rät).
Avigsidan: Lyft 1 maska rätt, sticka resår
(1 rät, 1 avig), avsluta med 1 rät.
Höger framkant (knapphålskant)
Rätsidan: lyft 1 maska rätt, sticka resår (1 avig, 1 rät),
avsluta med 1 avig.
Avigsidan: Sticka resår (1 avig, 1 rät).
Knapphål görs enligt följande:
1:a knapphålsvarvet (rätsidan): lyft 1 maska rätt,
4 (4) 5 (5) maskor resår (1 avig, 1 rät), maska av
4 maskor, sticka 5 (5) 6 (6) m resår, avsluta med 1 avig.
2:a knapphålsvarvet (avigsidan): sticka 5 (5) 6 (6)
maskor resår (1 rät, 1 avig), lägg upp 5 nya maskor
(använd stickad uppläggning, se speciella tekniker
ovan), drag den 5:e maskan över den första av de
följande maskorna (för att förstärka knapphålet), sticka
5 (5) 6 (6) maskor resår, avsluta med 1 rät.
Knapphålen görs efter 1,8 cm, 11,5 cm och 21 cm.

KROPP
Lägg på sticka 2,5 mm upp 253 (285) 321 (353)
maskor och sätt samtidigt en markör på stickan efter
de första 14 (14) 16 (16) maskorna (höger framkant)
och en markör före de sista 14 (14) 16 (16) maskorna
(vänster framkant).
Arbetet stickas fram och tillbaka.
Varv 1 (avigsidan): Lyft 1 maska rätt, sticka resår
(1 rät, 1 avig), till det återstår 2 maskor, 2 rät.
Varv 2: Lyft 1 maska rätt, sticka resår (1 avig, 1 rät)
varvet ut.
Upprepa dessa 2 varv och gör samtidigt det första
knapphålet i höger framkant (sett från rätsidan) när
arbetet mäter 1,8 cm.
Fortsätt att sticka till resåren mäter 5 cm, sista varvet
stickas från rätsidan.
Byt till sticka 3 mm.
Nästa varv (avigsidan): Fortsätt att sticka resår som
maskorna visar och sätt samtidigt en markör i sidan 56
(64) 72 (80) maskor efter framkanten (vänster
framstycke), sticka 56 (64) 72 (80) maskor resår, ticka
ihop 2 maskor, sticka 55 (63) 71 (79) maskor resår
(bakstycke), sätt en markör för andra sidan på stickan
och sticka resår varvet ut (höger framstycke) = 252
(284) 320 (352) maskor.
Sticka mönster enligt diagrammet (första varvet stickas
från rätsidan) förutom på de första och sista 14 (14)
16 (16) maskorna, där stickas även fortsättningsvis
framkanter enligt ovan.
Sticka 6 varv enligt diagrammet, sista varvet stickas från
avigsidan.
Nästa varv (rätsidan) (ökningsvarv): *sticka till
1 maska före markören i sidan, ö1h, 1 rät, fm, 1 rät,
ö1v*, upprepa *-* ytterligare 1 ggr, sticka varvet ut.
Nästa varv: Sticka mönster enligt diagrammet, de nya
maskorna stickas enligt mönstret på så sätt att diagrammet spegelvänds på var sida om markören.
Upprepa dessa sista 8 varv totalt 12 (11) 11 (11) ggr,
gör SAMTIDIGT de följande 2 knapphålen i höger
framkant när arbetet mäter 11,5 respektive 21 cm,
sista varvet stickas från avigsidan. SAMTIDIGT när det
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sista knapphålet är gjort påbörjas minskningar innanför
framkanterna enligt följande:
Nästa varv (rätsidan): Sticka framkantens maskor, fm,
sticka ihop 2 maskor, antingen avigt eller rätt som det
passar bäst i mönstret, sticka till 2 maskor före nästa
framkantsmarkör, sticka ihop 2 maskor, antingen avigt
eller rätt som det passar bäst i mönstret, fm, sticka
varvet ut.
Upprepa dessa minskningar vart 5:e (4:e) 4:e (4:e) varv
totalt 20 (25) 25 (25) ggr, SAMTIDIGT när det är
totalt 284 (310) 338 (370) maskor och arbetet mäter
29 (30) 34 (34) cm, avmaskas för ärmhål enligt
följande:
Nästa varv (rätsidan): Sticka tidigare och avmaska
8 (8) 10 (12) maskor på var sida om markörerna i
sidorna (=16 (16) 20 (24) maskor avmaskade till
ärmhål i båda sidor).
Fortsättningsvis stickas fram- och bakstycken var för
sig.
VÄNSTER FRAMSTYCKE
Nästa varv (avigsidan): Sticka framkant och följ
diagrammet som tidigare fram till de avmaskade
maskorna, vänd arbetet och låt resterande maskor
(bak- och höger framstycke) vila.
Nästa varv: Sticka 2 räta maskor tillsammans, sticka
mönster och framkant som tidigare.
Upprepa dessa 2 varv totalt 10 (10) 12 (18) ggr och
fortsätt SAMTIDIGT att göra minskningar vid
framkanten som tidigare var 5:e (4:e) 4:e (4:e) varv.
Sticka till framstycket mäter 18 (19) 20,5 (20,5) cm
från ärmhålet. Sista varvet stickas från avigsidan.
Axel
Avmaska fortsättningsvis 6 (8) 6 (6) maskor till axel
i början av varje varv från rätsidan totalt 5 (4) 6 (6) ggr
(totalt 30 (32) 36 (36) maskor avmaskade), endast
framkantens 14 (14) 16 (16) maskor skall vara kvar.
Fortsätt att sticka resår över dessa 14 (14) 16 (16)
maskor till kanten mäter 7,5 (8) 8 (8) cm från de
avmaskade axelmaskorna. Avmaska de 14 (14) 16
(16) maskorna som maskorna visar.
Flytta bakstyckets 120 (134) 146 (158) maskor till en
maskhållare.
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HÖGER FRAMSTYCKE
Börja sticka från avigsidan.
Nästa varv (avigsidan): Sticka 2 aviga maskor
tillsammans, sticka mönster och framkant som tidigare.
Nästa varv: Sticka framkant och följ diagrammet som
tidigare.
Upprepa dessa 2 varv totalt 10 (10) 12 (18) ggr och
fortsätt SAMTIDIGT att göra minskningar mot
framkanten som tidigare var 5:e (4:e) 4:e (4:e) varv.
Sticka till framstycket mäter 18 (19) 20,5 (20,5) cm
från ärmhålet. Sista varvet stickas från rätsidan.
Avmaska fortsättningsvis 6 (8) 6 (6) maskor till axel
i början av varje varv från avigsidan totalt 5 (4) 6 (6)
ggr (totalt 30 (32) 36 (36) maskor avmaskade), endast
framkantens 14 (14) 16 (16) maskor skall vara kvar.
Fortsätt att sticka resår över dessa 14 (14) 16 (16)
maskor till kanten mäter 7,5 (8) 8 (8) cm från de
avmaskade axelmaskorna. Avmaska de 14 (14) 16 (16)
maskorna som maskorna visar.
BAKSTYCKE:
Börja sticka från avigsidan.
Nästa varv (avigsidan): Sticka mönster enligt
diagrammet.
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Nästa varv: Sticka 2 räta maskor tillsammans, sticka
mönster enligt diagrammet till det återstår 2 maskor,
sticka 2 räta maskor tillsammans.
Upprepa dessa 2 varv totalt 10 (10) 12 (18) ggr
= 100 (114) 122 (122) maskor.
Sticka till bakstycket mäter 18 (19) 20,5 (20,5) cm
från ärmhålet. Sista varvet stickas från avigsidan.
Nästa varv (rätsidan): Sticka 30 (32) 36 (36) maskor
mönster enligt diagrammet, avmaska de följande
40 (50) 50 (50) maskorna och sticka mönster varvet
ut.
Sticka axlarna var för sig
Vänster axel
Avmaska 6 (8) 6 (6) maskor till axel i början av varje
varv från avigsidan totalt 5 (4) 6 (6) ggr till samtliga
maskor är avmaskade.
Höger axel
Börja sticka från avigsidan.
Nästa varv (avigsidan): Sticka mönster enligt
diagrammet.
Avmaska 6 (8) 6 (6) maskor till axel i början av varje
varv från rätsidan totalt 5 (4) 6 (6) ggr till samtliga
maskor är avmaskade.

Avmaska ärmkupan i båda sidor enligt följande:
Nästa varv (avigsidan): Sticka mönster enligt
diagrammet.
Nästa varv: Sticka 2 räta maskor tillsammans, sticka
mönster enligt diagrammet till det återstår 2 maskor,
sticka 2 räta maskor tillsammans.
Upprepa dessa 2 varv totalt 18 (20) 20 (26) ggr
= 44 (40) 52 (40) maskor.
Fortsättningsvis stickas 2 maskor tillsammans i början
och slutet av varje varv (2 räta tillsammans från rätsidan
och 2 aviga tillsammans från avigsidan) totalt 12 (10)
16 (10) ggr = 20 (20) 20 (20) maskor.
Avmaska som maskorna visar.
MONTERING
Sy ihop axelsömmarna med maskstygn.
Sy ihop framkanternas ändor mitt bak med maskstygn
och sy fast kanten mot bakstyckets halsringning.
Sy i ärmarna i ärmhålen.
Fäst alla trådändor och sy i knappar.
Skölj upp koftan enligt tvättinstruktionen på
banderollen. Låt torka plant på en handduk.

ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Lägg på sticka 3 mm upp 48 (48) 56 (56), sammanfoga
för att sticka runt och sätt en markör som visar varvets
början.
Sticka 5 cm vriden resår (1 vr rät, 1 vr avig).
Nästa varv: Sticka 1 rät och 1 vr rät maska i samtliga
maskor, varvet ut = 96 (96) 112 (112) maskor.
Sticka mönster enligt diagrammet, utan ökningar, till
arbetet mäter 51 cm eller önskad längd.
Nästa varv: Sticka till 8 (8) 10 (10) maskor före
markören, avmaska fram till markören plus varvets
första 8 (8) 10 (10) maskor, sticka enligt mönstret
varvet ut = 80 (80) 92 (92) maskor.
Fortsättningsvis stickas fram och tillbaka.
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