
 

 
 

 
 
 



 

DAMTRÖJA I COUNTRY CLASSIC 4PLY      10135 

 
Storlek: S(M)L(XL)XXL(XXXL) 
Plaggets mått: Omkrets: 116(127)137(148)157(167) cm, hel längd: 54(56)58(60)62(64) cm, ärmens 
längd: 34(34)35(36)36(36) cm 
Garnåtgång: Country Classic 4ply fg 969 = A 6(7)8(9)9(10) ny á 50 gr, fg 951 = B 3(3)3(3)3(3) ny.  
Stickor: Nr 2½ och 3. Avmaskningsnålar och flätsticka. 
Stickfasthet: 28 m och 36 v i slätst på st nr 3 = 10x10 cm. 32 m och 32 v i Fair Isle-mönster = 10 cm.  

Förkortningar: C2B – sätt nästa maska bakom arbetet på flätsticka, 1rm, 1rm från flätstickan. m1 – 

plocka upp en maska mellan den senast stickade o nästa o sticka den rätgenom 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. 
 
BAKSTYCKE 
Lägg upp 198(218)233(248)268(283) m med stickor 2½ och B. 

Varv 1. *3am, C2B, upprepa fr * tills 3 m kvar, 3am. 
Varv 2. 3rm, * 2am, 3rm, upprepa fr * till slut. 
Varv 1 o 2 bildar resår 3x2.  

Sticka resår 3x2 i 9(9)9(10)10(10) cm, sluta med ett rät v. Byt till A. 
Nästa v. 8(6)11(4)13(18) am, 2am tills, [4(4)4(5)4(4) am, 2am tills] 30(34)35(34)40(41) ggr, 
8(6)10(4)13(17) am. 167(183)197(213)227(241) m. 
Byt till stickor 3 och fortsätt: 
** Varv 1. Rm. 
Varv 2. Am. 
Dessa 2 v bildar slät-st. Sticka ytterligare 6 v i slät-st. Fortsätt så här: 

Nästa v. * 1rm fg B, 1rm fg A, upprepa fr * tills 1 m kvar, 1rmB 
Nästa v. 1amB, *1amA, 1amB, upprepa fr * till slut. 
Nästa v. * 1rmA, 1rmB, upprepa fr * tills 1 m kvar, 1rmA. 
Nästa v.1amA, * 1amB, 1amA, upprepa fr * till slut. 
Med A sticka 8 v slät-st.  

Nästa v. *1rmB, 1rmA, upprepa fr * tills 1 m kvar, 1rmB. 

Nästa v. 1amA, * 1amB, 1amA, upprepa fr * till slut. ** 
Upprepa fr ** till ** ytterligare 2(2)2(3)3(3) ggr. 
Nästa v. 7(6)4(12)10(8) rm, m1, [9rm, m1] 17(19)21(21)23(25) ggr, 7(6)4(12)10(8) rm. 
185(203)219(235)251(267) m. 
Nästa v. Am. 
Läs diagrammet från höger till vänster för udda numrerade v och från vänster till höger för jämna 
numrerade v, börja och sluta med maskan angiven för din storlek, sticka v 1-32 i diagrammet. 

Nästa v. 8(9)9(9)9(9) rm, 2rm tills, [6rm, 2rm tills] 21(23)25(27)29(31) ggr, 7(8)8(8)8(8) rm. 
163(179)193(207)221(235) m. 
Nästa v. 1amA, * 1amB, 1amA, upprepa fr * till slut. 
Nästa v. * 1rmB, 1rmA,, upprepa fr * tills 1m kvar, 1rmB. 
Nästa v. Am. *** 
Sticka slät-st med A så här: 
Sticka 36(42)50(32)40(46) v. 

 
Axel 
Maska av 5(6)6(7)8(9) m i början av följande 10(16)2(8)12(16) v. 113(83)181(151)125(91) m. 
Maska av 6(7)7(8)9(10) m i början av följande 8(2)16(10)6(2) v. 65(69)69(71)71(71) m. 
Lämna resterande m på en avm.nål. 
 

FRAMSTYCKE 
Sticka som bakstycket till ***. 
Sticka slät-st med A 22(28)32(14)22(28) v. 
 
Hals 
Nästa v. 61(67)74(80)87(94) rm, vänd, lämna resterande 102(112)119(127)134(141) m på en avm.nål. 
Fortsätt sticka de 61(67)74(80)87(94) m så här: 

Nästa v. 2am tills (halskant), am till slut. 60(66)73(79)86(93) m. 
Sticka 11(11)6(6)6(6) v o minska 1 m i halskant på varje v. 49(55)67(73)80(87) m. 

Sticka 0(0)9(9)9(9) v o minska 1 m i halskant på nästa o vartannat följande v. 49(55)62(68)75(82) m. 
Sticka 1 v rakt. 
 



 

Axel 

Nästa v. Maska av 5(6)6(7)8(9) m, rm till slut. 44(49)56(61)67(73) m. 

Nästa v. Am. 

Nästa v. Maska av 5(6)7(7)8(9) m, rm till slut. 39(43)49(54)59(64) m. 

 

Nästa v. Am. 

Nästa v. Maska av 5(6)7(7)8(9) m, rm till slut. 34(37)42(47)51(55) m. 

Nästa v. Am. 

Nästa v. Maska av 5(6)7(7)8(9) m, rm till slut. 29(31)35(40)43(46) m. 

Nästa v. Am. 

Nästa v. Maska av 5(6)7(8)8(9) m, rm till slut. 24(25)28(32)35(37) m. 

Nästa v. Am. 

Nästa v. Maska av 6(6)7(8)8(9) m, rm till slut. 18(19)21(24)27(28) m. 

Nästa v. Am. 

Nästa v. Maska av 6(6)7(8)9(9) m, rm till slut. 12(13)14(16)18(19) m. 

Nästa v. Am. 

Nästa v. Maska av 6(6)7(8)9(9) m, rm till slut. 6(7)7(8)9(10) m. 

Nästa v. Am. 

Maska av resterande m. 

Från rätsidan sticka de resterande 102(112)119(127)134(141) m, sätt 41(45)45(47)47(47) m på en 

avm.nål, återför garnet till de resterande 61(67)74(80)87(94) m, rm till slut. 

Nästa v. Am tills 2 m kvar, 2am tills (halskant). 60(66)73(79)86(93) m. 

Sticka 11(11)6(6)6(6) v o minska 1 m i halskant på varje v. 49(55)62(68)75(82) m. 
Sticka 0(0)9(9)9(9) v o minska 1 m i halskant på nästa o vartannat följande v. 49(55)62(68)75(82) m. 
Sticka 2 v rakt. 
 

Axel 

Nästa v. Maska av 5(6)6(7)8(9) m, am till slut. 44(49)56(61)67(73) m. 

Nästa v. Rm. 

Nästa v. Maska av 5(6)7(7)8(9) m, am till slut. 39(43)49(54)59(64) m. 

Nästa v. Rm. 

Nästa v. Maska av 5(6)7(7)8(9) m, am till slut. 34(37)42(47)51(55) m. 

Nästa v. Rm. 

Nästa v. Maska av 5(6)7(7)8(9) m, am till slut. 29(31)35(40)43(46) m. 

Nästa v. Rm. 

Nästa v. Maska av 5(6)7(8)8(9) m, am till slut. 24(25)28(32)35(37) m. 

Nästa v. Rm. 

Nästa v. Maska av 6(6)7(8)8(9) m, am till slut. 18(19)21(24)27(28) m. 

Nästa v. Rm. 

Nästa v. Maska av 6(6)7(8)8(9) m, am till slut. 12(13)14(16)18(19) m. 

Nästa v. Rm. 

Nästa v. Maska av 6(6)7(8)9(9) m, am till slut. 6(7)7(8)9(10) m. 

Nästa v. Rm. 

Maska av resterande m. 

 

ÄRMAR (2 lika) 

Lägg upp 68(73)73(78)83(88) m med stickor 2½ och B. 

Sticka resår 3x2 i 4(4)4(5)5(5) cm, sluta med ett rät v. Byt till A. 

Nästa v. 3(3)3(2)3(3) am, 2am tills, [4(3)4(4)3(3) am, 2am tills] 10(13)11(12)15(16) ggr, 3(3)2(2)3(3) 

am. 57(59)61(65)67(71) m. 

Byt till stickor 3 o sticka slät-st med A så här: 

Öka 1 m i varje ände på 5e och vart följande 4e(2a)2a(2a)2a(2a) v till 79(65)83(91)101(109) m. 

Öka 1 m i varje ände av vart följande 6e(4e)4e(4e)4e(4e) v till 95(107)117(123)129(135) m.  

Sticka rakt tills ärmen mäter 34(34)35(36)36(36) cm, sluta med ett avigt v. 



 

 

Ärmkulle 

Maska av 7(8)9(10)10(11) m I början av följande 6(4)6(10)6(10) v. 53(75)63(23)69(25) m. 

 

1a, 2a, 3e, o 5e storleken 

Maska av 8(9)10(11) m i början av följande 4(6)4(4) v. 21(21)23(25) m. 

 

Alla stolekarna 

Maska av resterande m. 

 

HALSKANT 

Sy höger axelsöm. Från rätsidan med stickor 2½ och B, plocka upp o sticka 31(31)35(35)35(35) m längs 

vänster sida av halsen, sticka över de 41(45)45(47)47(47) m på avm.nålen från framstycket, plocka upp 

o sticka 31(31)35(35)35(35) m längs höger sida av halsen och sticka över de 65(69)69(71)71(71) m på 

avm.nålen från bakstycket så här: 65(16)34(71)71(71) rm, [2rm tills] 0(1)1(0)0(0) ggr, 0(16)33(0)0(0) 

rm, [2rm tills] 0(1)0(0)0(0) ggr, 0(16)0(0)0(0) rm, [2rm tills] 0(1)0(0)0(0) ggr, 0(15)0(0)0(0) rm. 

168(173)183(188)188(188) m. Börja med v 2 i resår 3x2 och sticka resår tills halskanten mäter 4 cm, 

sluta med ett avigt v. Maska av i resår. 

 

MONTERING 

Sy vänster axelsöm och sy ihop halskant. Vik ärmen på hälften längs med o placera vecket mot 

axelsömmen. Sy fast ärmen ca 19(21)23(24)25(26) cm ner från axelsöm. Spänn ut plagget till angivna 

mått. Täck med fuktig duk o låt torka. Se banderoll för skötselråd. 

 

Framställning och kopiering av mönstret för kommersiellt bruk förbjuden. 
Tekstiiliteollisuus Oy  |  Tel. +358 (0)19 529 2100 |  tt@tekstiiliteollisuus.fi |  www.teeteegarn.com 

 

 
 

 

http://www.teeteegarn.com/

