Here Comes The Sun
Design: Katja Dyrberg
Efter en lång och kall vinter tittar solens strålar äntligen fram, du kan gå barärmad och låta
solen strålar smeka din hud. Dessa dagar är
som gjorda för Here Comes the Sun med sina
fin detaljer, lätthet och sommarkänsla. Du
kan välja att endast sticka T-shirten eller att
kombinera den med kjolen Strawberry Fields
för att få ett matchande set.
1:a svenska utgåvan - januari 2021 © Filcolana A/S
Svensk översättning: Maria Gustafsson
Material
200 (200) 250 (250) 300 (350) 400 g Merci från Filcolana i färg 614 (Strawberry Daiquiri)
Rundsticka 3 mm, 60-80 cm
Rundsticka 2,5 mm, 40 cm och 60-80 cm
Stickmarkör eller tråd i kontrastfärg
Sytråd i kontrastfärg
Storlekar
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL
Mått
Passar till övervidd: 80-87 (88-93) 94-99 (100-107)
108-116 (117-126) 127-136) cm
Övervidd: 94 (101) 108 (115) 128 (139) 151 cm
Hel längd: 46 (47) 49 (51) 54 (57) 60 cm
Stickfasthet
26 maskor och 34 varv i 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.
Speciella förkortningar
ö1h (högerlutande ökning): lyft upp tråden mellan 2
maskor, bakifrån och fram, på vänster sticka, sticka
den rät.
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ö1v (vänsterlutande ökning): lyft upp tråden mellan 2
maskor på vänsterstickan, sticka den vridet rät.
Speciella tekniker
Förkortade varv med German Short Rows (GSR):
Sticka fram till där vändningen skall göras, vänd. Lyft
en maska med garnet framför arbetet (mot dej), för
garnet över högerstickan och bakåt (från dej), dra
åt = ”vändmaska”. Du har nu två maskbågar eller en ”dubbelmaska” på stickan, denna räknas som
en maska. Sticka vidare, nästa gång du kommer till
”dubbelmaskan” stickas de båda bågarna tillsammans
som om de vore en maska (rätt på de räta varven och
avigt på de aviga varven).
Arbetsgång
Toppen stickas uppifrån och ner. Först stickas mönsterpanelen överst på bakstycket, sedan slätstickas
bakstycket ner till ärmhålet och bakstyckets maskor
får vila. Maskorna till axlarna plockas upp i var sida
på bakstyckets uppläggningskant. För att få en bra
passform stickas förkortade varv på axlarna samtidigt
som ökningar utmed halsringningen formar denna. De
båda framstyckenas maskor sammanfogas sedan så
att framstycket kan slätstickas ner till ärmhålet. Efter
ärmhålen stickas fram- och bakstycke tillsammans
neråt runt och avslutas med en slätstickad vikkant.
Maskor plockas upp längs ärmhålen och ärmarna
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stickas neråt med en mönsterbård och avslutande
slätstickad vikkant. Avslutningsvis görs en resårstickad halskant som viks dubbel, stickas ihop och maskas
av.
Bakstycke
Lägg på sticka 3 mm upp 119 (128) 137 (146) 161
(176) 191 maskor, sticka ett avigt varv från avigsidan.
Börja sticka mönster:
Varv 1 (rätsidan): Sticka 1 rät, *lyft 1 maska som
att den skulle stickas rät, 2 räta, drag den lyfta maskan över de 2 sist stickade maskorna, 1 omslag*, upprepa *-* till det är 4 maskor kvar på stickan, avsluta
med lyft 1 maska som att den skulle stickas rät, 2
räta, drag den lyfta maskan över de 2 sist stickade
maskorna, 1 rät = 118 (127) 136 (145) 160 (175)
190 maskor.
Varv 2: Sticka aviga maskor.
Varv 3: Sticka 2 räta, *1 omslag, lyft 1 maska som
att den skulle stickas rät, 2 räta, drag den lyfta maskan över de 2 sist stickade maskorna*, upprepa *-*
till det är 2 maskor kvar på stickan, avsluta med 1
omslag, 2 räta = 119 (128) 137 (146) 161 (176) 191
m.
Varv 4: Sticka aviga maskor.
Upprepa varv 1 - 4 ytterligare 6 ggr (mönstret skall
mäta c:a 8 cm).
Fortsätt att sticka slätstickning till arbetet mäter 21
(22) 23 (24) 25 (26) 27 cm. Låt maskorna vila på en
maskhållare och sticka framstycket.
Vänster axel
Plocka med en rundsticka och den korta ändan av
garnet (plocka från nystanet mot garnets slut) upp 40
(44) 47 (49) 54 (60) 66 maskor, från rätsidan längs
med uppläggningskanten på bakstyckets vänstra axel,
räkna 40 (44) 47 (49) 54 (60) 66 maskor in från ytterkanten och börja där. Låt maskorna glida till andra
ändan av stickan och börja sticka från rätsidan och
med den långa ändan av garnet (sticka mot nystanet
som vanligt):
Varv 1 (rätsidan): Sticka räta maskor till det återstår 5 m, vänd.
Varv 2: GSR, sticka aviga maskor varvet ut.
Varv 3: Sticka räta maskor till det är 5 (5) 5 (6) 6
(7) 7 m före förra vändningen, vänd.
Varv 4: GSR, sticka aviga maskor varvet ut.
Upprepa varv 3 och 4 till det är totalt 7 vändningar.
På nästa varv från rätsidan stickas de båda bågarna i
”dubbelmaskorna” rätt tillsammans som om de vore
en maska.
Sticka 18 (18) 20 (20) 22 (22) 24 varv slätstickning,
sista varvet stickas från rätsidan.
Gör ökningar för att forma halsringningen:
Varv 1 (avigsidan): Sticka avigt till det återstår 1
maska, ö1v, 1 avig.
Varv 2: Sticka räta maskor varvet ut.
Upprepa varv 1 och 2 totalt 12 (12) 13 (14) 15 (16)
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17 ggr = 52 (56) 60 (63) 69 (76) 83 m. Ta av garnet.
Låt maskorna vila på en maskhållare och sticka höger
sida.
Höger axel
Plocka upp 40 (44) 47 (49) 54 (60) 66) maskor längs
uppläggningskanten på bakstyckets högra axel, börja
längst ute i kanten.
Varv 1 (avigsidan): Sticka aviga maskor till det
återstår 5 m, vänd.
Varv 2: GSR, sticka räta maskor varvet ut.
Varv 3: Sticka aviga maskor till det är 5 (5) 5 (6) 6
(7) 7 m före förra vändningen, vänd.
Varv 4: GSR, sticka räta maskor varvet ut.
Upprepa varv 3 och 4 till det är totalt 7 vändningar.
På nästa varv från avigsidan stickas de båda bågarna
i ”dubbelmaskorna” avigt tillsammans som om de
vore en maska.
Sticka 18 (18) 20 (20) 22 (22) 24 varv slätstickning,
sista varvet stickas från avigsidan.
Gör ökningar för att forma halsringningen:
Varv 1 (rätsidan): Sticka rätt till det återstår 1 maska, ö1h, 1 rät.
Varv 2: Sticka aviga maskor varvet ut.
Upprepa varv 1 och 2 totalt 12 (12) 13 (14) 15 (16)
17 ggr = 52 (56) 60 (63) 69 (76) 83 m.
Framstycke
Höger och vänster axel sammanfogas till framstycket,
börja med att sätta tillbaka vänster axels maskor på
stickan och sedan höger axels maskor.
Sticka, från rätsidan: sticka höger axels maskor räta,
lägg upp 15 (16) 17 (20) 23 (24) 25 maskor med tex
enkel uppläggning (vridna omslag), sticka vänster
axels maskor räta = (119 (128) 137 (146) 161 (176)
191 m.
Sticka slätstickning fram och tillbaka till framstycket
mäter 21 (22) 23 (24) 25 (26) 27 cm mätt från upplockningen. Sista varvet stickas från avigsidan.
Kropp
Sätt ihop fram- och bakstycke för att sticka runt,
börja med att sätta tillbaka bakstyckets maskor på
stickan.
Från rätsidan: sticka framstyckets 119 (128) 137
(146) 161 (176) 191 maskor räta, lägg upp 3 (3) 3
(3) 6 (6) 6 maskor med tex enkel uppläggning (vridna omslag), sticka bakstyckets maskor räta, lägg upp
3 (3) 3 (3) 6 (6) 6 maskor med tex enkel uppläggning
= 244 (262) 280 (298) 334 (364) 394 maskor.
Storlek XS (S) M (L): Sätt en markör på stickan efter
den första av de 3 första maskorna som lades upp
under ärmen = varvets början.
Storlek XL (2XL) 3XL: Sätt en markör på stickan efter
3 av de 6 första maskorna som lades upp under ärmen = varvets början.
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Sticka slätstickning runt till arbetet mäter 42 (43) 45
(47) 50 (53) 56 cm, mät mitt bak.
På nästa varv stickas en kontrastfärgad sytråd tillsammans med garnet hela varvet runt, denna gör
att det blir lättare att hitta rätt varv när nederkanten
skall stickas upp och avmaskas.
Fortsätt att sticka slätstickning (utan sytråd) ytterligare 8 cm.
Vräng arbetet ut och in och vik upp 4 cm av nederkanten mot avigsidan så att det ligger aviga mot
aviga. Maskorna på stickan skall ligga parallellt med
varvet där sytråden stickades med.
Sticka ihop och maska av samtidigt på följande sätt:
Sticka ihop den 1:a maskan på stickan rätt med den
1:a maskan i varvet med sytråden, sticka sedan
ihop nästa maska på stickan rätt med nästa maska i
varvet med sytråden och dra den första maskan över
den andra så att den maskas av och drag samtidigt
ur sytråden ur maskan. Se till att det varken blir
för stramt eller för löst. Fortsätt att sticka ihop och
maska av på detta sätt hela varvet runt. Ta av garnet
och fäst alla trådändor.
Ärmar (båda stickas lika)
Plocka upp totalt 123 (129) 135 (141) 147 (153) 159
maskor runt ärmhålet på följande sätt: plocka upp 3
(3) 3 (3) 5 (5) 5 maskor i de maskor som lades upp
i botten på ärmhålet, plocka upp 60 (63) 66 (69) 71
(74) 77 maskor på var sida om axelsömmen (ca 3
maskor/4 maskor på den slätstickade delen och 4
maskor/5 maskor på mönsterstickningen). Sammanfoga för att sticka runt och sätt en markör som visar
varvets början.
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Sticka mönster:
Varv 1: *Lyft 1 maska som att den skulle stickas rät,
2 räta, drag den lyfta maskan över de 2 sist stickade
maskorna, 1 omslag*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 2: Sticka räta maskor.
Varv 3: Sticka 1 rät, *1 omslag, lyft 1 maska som att
den skulle stickas rät, 2 räta, drag den lyfta maskan över de 2 sist stickade maskorna*, upprepa *-*
till det är 2 maskor kvar på stickan, avsluta med 1
omslag, lyft 1 maska som att den skulle stickas rät,
2 räta, drag den lyfta maskan över de 2 sist stickade
maskorna.
OBS! I slutet av varvet dras maskan över den första
maskan på nästa varv, lyft av markören medan du
gör detta och sätt tillbaka den mellan maskorna.
Varv 4: Sticka räta maskor.
Upprepa varv 1 - 4 ytterligare 3 ggr och sticka varv 1
och 2 ytterligare 1 ggr (mönsterbården skall nu mäta
c:a 5 cm).
Slätstickad vikkant: Byt till sticka 2,5 mm och
sticka 10 varv slätstickning, sticka med en kontrastfärgad sytråd på det första varvet på samma sätt som
på kroppen.
Vräng arbetet och vik in kanten mot avigsidan. Sticka
ihop maskorna på stickan med dem i varvet med
den medstickade sytråden och avmaska samtidigt på
samma sätt som på kroppen. Ta av garnet och fäst
alla trådändor.
Halskant
Plocka med sticka 2,5 mm upp 144 (146) 160 (172)
186 (194) 208 maskor längs halskanten: börja i
bakstyckets högersida och plocka upp 39 (40) 43
(48) 53 (56) 59 maskor längs bakstycket, sedan 24
(24) 27 (27) 29 (29) 32 maskor längs den raka delen
av halskanten på vänster sida av framstycket och
21 (21) 23 (25) 26 (28) 30 maskor längs den sneda
delen, plocka upp 15 (16) 17 (20) 23 (24) 25 maskor
i maskorna mitt i ringningen, 21 (21) 23 (25) 26 (28)
30 maskor längs den sneda delen och till slut 24 (24)
27 (27) 29 (29) 32 maskor på den raka delen upp
mot höger axel.
Sammanfoga för att sticka runt och sätt en markör
som visar varvets början.
Sticka 4 cm resår (1 rät, 1 avig).
Vräng arbetet och vik kanten mot insidan. Sticka ihop
maskorna på stickan med maskorna i uppläggningskanten och avmaska samtidigt på samma sätt som på
kroppen och ärmarna. (Det går också bra att avmaska kanten på vanligt sätt och sy fast den mot insidan
istället.)
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