
 

 
 

 



 

DAMTRÖJA I COUNTRY CLASSIC 4PLY      10131 

 
Storlek: S(M)L(XL)XXL(XXXL) 
Plaggets mått: Omkrets: 96(106)118(128)138(148) cm, hel längd: 60(62)64(66)68(70) cm, ärmens 
längd: 46(46)47(48)48(48) cm 
Garnåtgång: Country Classic fg 953 = A 7(8)9(10)11(12) ny á 50 gr, fg 951 = B 2(2)2(2)2(3) ny. 
Stickor: Nr 3 rundsticka 40 cm och 80 cm. nr 2½ rundsticka 40 cm o 80 cm, strumpstickor nr 3 och 2½, 
avmaskningsnål och markörer. 

Stickfasthet: 28 m och 36 v i slätst på st nr 3 = 10x10 cm. 32 m och 32 v i Fair Isle-mönster på st nr 3 
= 10 cm. 

Förkortningar: vm – vändmaska, lyft nästa maska till högra stickan, för garnet till andra sidan av 

arbetet, lyft tillbaka maskan till vänster sticka, vänd och sticka tillbaka. m1 – plocka upp en maska 

mellan den senast stickade o nästa o sticka den rät genom bakre maskbågen. 

Tips: När du sticker med olika färger låt den färg du inte använder löpa löst bakom arbetet för att 

behålla elasticiteten. När du stickar smalare partier använd rundsticka och magic loop eller strumpstickor. 
 

ÄRMAR (2 lika) 
Lägg upp 56(60)64(68)68(72) m på rundsticka eller strumpstickor 2½ med B. 
För ihop (vrid inte) och placera markör för att visa varvets början. 
Varv 1. *2rm, 2am, upprepa fr * till slut. 
Detta varv bildar resår 2x2. Sticka resår 2x2 1 varv till i B, 4 v i A,2 v i B och 4(4)4(6)6(6) v i A. 
Byt till stickor 3 o fortsätt så här: 
Varv 1. Rm till slut, minska 1(1)1(3)1(1) m jämnt över varvet. 55(59)63(65)67(71) m. 

Varv 2. Rm. 
Varv 2 bildar slät-st. Fortsätt ytterligare 2 v i slät-st. 

Nästa v. 1rm, öka i nästa m, rm tills 3 m kvar, öka i nästa m, 2rm. 57(61)65(67)69(73) m. 

Sista varvet bildar ökningar på ärmen. 

Öka 1 m i varje ände som tidigare på vart följande 6e(6e)4e(4e)4e(4e) v till 83(87)75(89)97(101) m. 

Öka 1 m på vart följande 8e(8e)6e(6e)6e(6e) v till 97(101)113(119)123(127) m. 

Sticka rakt tills ärmen mäter 46(46)47(48)48(48) cm. 

Sticka först 9(9)10(11)12(14) m på nästa v o ta bort markör, sätt dessa 9(9)10(11)12(14) m o de sista 

stickade 8(8)9(10)11(13) m på förra varvet på en avmaskningsnål (alltså 17(17)19(21)23(27) m). Dra 

av garnet o sätt resterande 80(84)94(98)100(100) m på en tråd. 

  

BÅL (stickas runt, från nederkant) 

Lägg upp 272(300)332(360)388(416) m med rundsticka 2½ och B. 

För ihop (vrid inte) och placera markör för att visa varvets början. 
Sticka resår 2x2 i 2 v i B, 4 v i A, 2 v i B och 4(4)4(6)6(6) v i A. 
Byt till rundsticka 3 o fortsätt så här: 
Varv 1. Rm till slut o minska 2 m jämnt över varvet. 270(298)330(358)386(414) m. 

Sticka slät-st tills bålen mäter 39(39)39(40)41(42) cm. 

 

Okets början 

Nästa v. 9(9)10(11)12(14) rm efter markör för varvets början, sätt sedan dessa 9(9)10(11)12(14) m 

och de sista stickade 8(8)9(10)11(13) på förra varvet på en avmaskningsnål 

(alltså 17(17)19(21)23(27) m), 118(132)146(158)170(180) rm, sätt följande 17(17)19(21)23(27) m på 

en avmaskningsnål, sticka över de 80(84)94(98)100(100) m på tråden från vänster ärm, sticka över de 

resterande 118(132)146(158)170(180) m för bålen, sticka över de 80(84)94(98)100(100) m på tråden 

från höger ärm, sätt en markör för att visa ny början på varv. 396(432)480(512)540(560) m. 

Fortsätt varven så här: 

Nästa v. 88(97)108(119)127(132) rm, vm, vänd. 

Nästa v. 58(62)70(80)84(84) am, vm, vänd. 

Nästa v. Rm till vändmaskan precis före början av senaste varvet, sticka ihop den rät tillsammans med 

omslaget runt maskan, 8(9)11(11)13(14) rm, vm, vänd. 

Nästa v. Am till vändmaskan precis före början av senaste varvet, sticka den avigt tillsammans med 

omslaget runt maskan, 8(9)11(11)13(14) am. 

Upprepa de 2 senaste varven 4(4)4(5)5(5) ggr (lyft markören vid varvets början om det behövs). 



 

Nästa v. Rm till vändmaskan precis före början av senaste varvet, sticka den rät tillsammans med 

omslaget runt maskan, rm över alla maskorna till markören vid varvets början. 

Sticka följande varv så här: 

 

2a, 3e, 4e, 5e o 6e storleken. 

Sticka (4)7(3)10(12) v. 

 

4e storleken 

Nästa v. [40rm, 2rm tills] 5 ggr, 44rm, 2rm tills, [40rm, 2rm tills] 5 ggr, 44rm, 2rm tills. 500 m. 

Sticka 4 v rakt. 

 

3e,4e,5e o 6e storleken 

Nästa v. [8rm, 2rm tills] 48(50)54(56) ggr. 432(450)486(504) m. 

Sticka 3(4)6(8) v rakt. 

 

Alla storlekarna 

Nästa v. 4rm, m1, [9rm, m1] 43(47)47(49)53(55) ggr, 5rm, 440(480)480(500)540(560) m.  

 

Fair Isle ok 

Nästa v. Byt till kortare rundsticka när det behövs. Börja med 1a(2a)2a(8e)1a(1a) maskan på 1a varvet 

av Fair Isle diagrammet som läses från höger yill vänster för varje v. Sticka fr 1a till 55e varvet som 

diagrammet. 176(192)192(200)216(224) m. 

 

Halskant 

Byt till rundsticka 2½ eller strumpstickor och A. Fortsätt så här. 

Varv 1. Rm. 

Varv 2. [3(3)3(3)2(2) rm, 2rm tills, 4(3)3(3)2(2) rm, 2rm tills] 16(19)19(20)27(28) ggr, 0(2)2(0)0(0). 

144(154)154(160)162(168) m. 

 

2a, 3e o 5e storleken 

Nästa v. [2rm, 2am] (18)18(19) ggr, 2rm, 2rm tills, 1am, [2rm, 2am] (18)18(19) ggr, 2rm, 2rm tills, 

1am. (152)152(160) m. 

 

Alla storlekarna 

Nästa v. * 2rm, 2am, upprepa fr * till slut. 

Upprepa senaste varvet ytterligare 6(5)5(6)5(6) ggr. 

Maska av i resår. 

 

AVSLUTNING 

Sy ihop 17(17)19(21)23(27) m på varje sida av bålen med maskstygn med motsvarande maskor på 

ärmen. Spänn ut plagget till angivna mått. Täck med fuktig duk och låt torka. Se banderol för skötselråd. 

 

Framställning och kopiering av mönstret för kommersiellt bruk förbjuden. 
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