Børsen

- en vacker tröja med flätor

Design: Rachel Søgaard
En av Köpenhamns mest ikoniska spiror är
Dragespiret på den byggnad där Köpenhamns
fondbörs tidigare höll till. Spiran består av 4
draksvansar som snor sig om varandra. Till
skillnad från många av stadens andra spiror
som är gjorda av koppar är Dragespiret en
blyklädd träkonstruktion. Den skulle enligt
sägnen skydda mot ”anfall från fienden och
eldsvåda” och Børsen har klarat sej från flera
av de bränder som under åren härjat i närheten.
Designern har valt en grafitgrå bottenfärg medan ok och resår har stänk av glitter.
4:a svenska utgåvan - november 2020 © Filcolana
A/S
Svensk översättning: Maria Gustafsson
Material
250 (300) 300 (350) g Pernilla från Filcolana färg 954
(Light Grey melange)
250 (300) 300 (350) g Indiecita från Filcolana färg
401 (Light Grey melange)
50 (50) 50 (50) g Paia från Filcolana färg 702 (Silver
Shimmer)
Rundsticka 4,5 och 5,5 mm, 40 och 80 cm
Strumpstickor 4,5 mm
Stickmarkör eller tråd i kontrastfärg
Flätsticka
Storlekar
S (M) L (XL)
Mått
Passar till övervidd: 80-88 (89-96) 97-104 (105-112)
cm
Övervidd: 97 (107) 117 (127) cm
Ärmlängd: 47 cm samtliga storlekar
Hel längd (från axeln): 54 (55) 57 (58) cm
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Stickfasthet
18 maskor och 25 varv i slätstickning med 1 tråd
Pernilla + 1 tråd Indiecita på sticka 5,5 mm = 10 x 10
cm.
Speciella förkortningar
ö1a (avig ökning): Lyft med vänster sticka framifrån
upp tråden mellan 2 maskor, sticka den vridet avig ( i
bakre maskbågen).
Arbetsgång
Tröjan stickas uppifrån och ner. Först stickas halskant
och ok med flätor mot avigvänd slätstickning och
ökningar. Sedan delas arbetet upp, ärmar och kropp
stickas var för sig i avigvänd slätstickning och avslutas med resårkanter.
OBS: Vill du slippa att sticka mycket avigt, kan du
vända arbetet ut och in när oket är färdigstickat och

sticka slätstickning från avigsidan istället. Markera var
du skall dela för ärmar och kropp innan du vänder så
att flätorna säkert kommer centrerade på oket.
Halskant och ok
Lägg med 3 trådar, en av vardera kvaliteten, upp 64
(72) 80 (88) maskor på rundsticka 4,5 mm.
Sammanfoga för att sticka runt, sätt en markör som
visar varvets början. Sticka 10 centimeter resår *2
räta maskor, 2 aviga maskor*, upprepa *-* varvet ut.
Byt till rundsticka 5,5 mm och öka på nästa varv:
ö1a, *2 räta, 2 aviga, ö1a*, upprepa *-* och avsluta
med 2 räta, 2 aviga = 80 (90) 100 (110) maskor.
Sticka 5 varv resår: 1 avig, *2 räta, 3 aviga *, upprepa *-* och avsluta med 2 räta, 2 aviga.
Fortsätt att sticka runt med flätor och ökningar enligt
diagrammet, hela tiden med 3 trådar, 1 av vardera
kvaliteten.
När diagrammets 41 varv är stickade skall det vara
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Sätt 4 maskor på en flätsticka och håll den bakom
arbetet, sticka 4 räta, sticka de 4 maskorna på
flätstickan räta
Plocka med flätstickan bakifrån upp tråden mellan den
just stickade maskan och nästa maska, sätt de
följande 3 maskorna på samma flätsticka och håll den
bakom arbetet. Plocka med vänster sticka framifrån
upp tråden mellan den just stickade maskan och nästa
maska, sticka denna och de 3 följande maskorna rätt.
Sticka de 4 maskorna (inklusive den upplockade) på
flätstickan räta (2 maskor ökade)
Sätt 3 maskor på en flätsticka och håll den bakom
arbetet, sticka 3 räta, sticka de 3 maskorna på
flätstickan räta
Plocka med flätstickan bakifrån upp tråden mellan
den just stickade maskan och nästa maska, sätt de
följande 2 maskorna på samma flätsticka och håll
den bakom arbetet. Plocka med vänster sticka
framifrån upp tråden mellan den just stickade
maskan och nästa maska, sticka denna och de 2
följande maskorna rätt. Sticka de 3 maskorna
(inklusive den upplockade) på flätstickan rätt (2
maskor ökade)
Sätt 2 maskor på en flätsticka och håll den bakom
arbetet, sticka 2 räta, sticka de 2 maskorna på
flätstickan rätt
Plocka med flätstickan bakifrån upp tråden mellan
den just stickade maskan och nästa maska, sätt den
följande maskan på samma flätsticka och håll den
bakom arbetet. Plocka med vänster sticka framifrån
upp tråden mellan den just stickade maskan och
nästa maska, sticka denna och följande maska rätt.
Sticka de 2 maskorna (inklusive den upplockade) på
flätstickan rätt (2 maskor ökade)
ö1a (avig ökning)
Avig
Rät
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totalt 272 (306) 340 (374) maskor.
Bryt Paia och fortsätt att sticka avigvänd slätstickning
med 1 tråd Pernilla och 1 tråd Indiecita. Sticka totalt
10 (12) 16 (20) varv.
Flytta markören som visar varvets början för storlekarna M L och XL:
M: 4 maskor åt vänster.
L: 8 maskor åt vänster.
XL: 5 maskor åt höger.
Dela arbetet för att sticka ärmar för sig och kropp för
sig: sticka 84 (93) 102 (111) aviga maskor (bakstycke), lägg upp 3 nya maskor, sätt följande 52 (60)
68 (76) maskor på en tråd eller maskhållare (ärm),
sticka 84 (93) 102 (111) aviga maskor (framstycke),
lägg upp 3 nya maskor, sätt resterande 52 (60) 68
(76) maskor på en tråd eller maskhållare (ärm).
Kropp
Det skall vara totalt 174 (192) 210 (228) maskor,
fortsätt att sticka avigvänd slätstickning runt tills
arbetet mäter c:a 28 cm (samtliga storlekar) från
delningen.
Fortsätt att sticka med 3 trådar, en av vardera kvaliteten. Sticka 1 rätt varv och minska 2 (0) 2 (0) maskor jämnt fördelat över varvet. Sticka 7 varv resår
*2 räta maskor, 2 aviga maskor*, upprepa *-* varvet
ut. Maska av.
Ärmar (båda stickas lika)
Sätt ärmens 52 (60) 68 (76) maskor på sticka 5,5
mm. Sticka 1 varv avigvänd slätstickning med 1 tråd
Pernilla och 1 tråd Indiecita och plocka upp 3 maskor
i de maskor som lades upp i ärmhålet = 55 (63) 71
(79) maskor.
Sticka avigvänd slätstickning tills ärmen mäter c:a
37 cm, eller önskad längd minus 10 cm. (Tänk på att
ärmen skall vara lite längre än vanligt så att den kan
blusa ut över resårkanten).
Byt till stickor 4,5 mm och minska tills tag jævnt
fordelt ind til 36 (40) 44 (48) maskor jämnt fördelat
över varvet. Sticka med 3 trådar, en av vardera kvaliteten 10 cm resår *2 räta maskor, 2 aviga maskor*,
upprepa *-* varvet ut.
Maska av, se till att avmaskningen inte stramar.
Montering
Fäst alla trådändor.
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