
 

GARNÅTGÅNG:   DROPS 220-26 

DROPS BELLE från Garnstudio (tillhör garngrupp B)  

300-300-350-350-400-450 g färg 10, mossgrön  

Eller  

DROPS SKY från Garnstudio (tillhör garngrupp B) 200-200-200-250-250-300 g färg 

07, ljus sjögrön  

STICKFASTHET:  

20 maskor på bredden och 26 varv på höjden med slätstickning = 10 

x 10 cm.  

STICKOR:  

DROPS STRUMPSTICKOR NR 4,5.  

DROPS RUNDSTICKOR NR 4,5: Längd på 40 cm och 80 cm till slätstickning. 

DROPS STRUMPSTICKOR NR 3,5.  

DROPS RUNDSTICKOR NR 3,5: Längd på 40 cm och 80 cm till resår.  

Sticknumren är endast rekommenderade. Får du för många maskor på 

10 cm, byt till tjockare stickor. Får du för få maskor på 10 cm, byt till 

tunnare stickor.  

FÖRKLARING TILL BESKRIVNINGEN:  

-------------------------------------------------------  

ÖKNINGSTIPS-1 (jämn fördelning):  



För att beräkna hur det ska ökas jämnt, räknar man det totala maskantalet på varvet (t.ex 92 maskor) och 

delar dem med det antal ökningar som ska göras (t.ex 12) = 7,7. I detta exempel ökas det genom att göra 

1 omslag om stickan efter växelvis ca var 7:e och var 8:e maska. På nästa varv stickas omslagen vridna, så 

att det inte blir hål.  

ÖKNINGSTIPS-2:  

FÖRE MARKÖREN:  

Den nya maskan blir vriden mot höger.  

Använd vänster sticka till att plocka upp tråden mellan 2 maskor från varvet under, tråden plockas upp 

bakifrån och maskan stickas rät i främre maskbågen.  

EFTER MARKÖREN:   

Den nya maskan blir vriden mot vänster.  

Använd vänster sticka till att plocka upp tråden mellan 2 maskor från varvet under, tråden plockas upp 

framifrån och maskan stickas rät i bakre maskbågen.  

MINSKNINGSTIPS (gäller i sidorna på fram- och bakstycket och mitt under ärmarna):   

Minska 1 maska på varje sida av markören så här:   

Sticka tills det återstår 3 maskor före markören, sticka 2 maskor räta tillsammans, sticka 2 rätmaskor, lyft 

1 maska av stickan som om den skulle stickas rät, 1 rätmaska, drag den lyfta maskan över maskan som 

stickades.  

AVMASKNINGSTIPS:  

För att undvika att avmaskningskanten stramar när det maskas av, kan det maskas av med en tjockare 

sticka. Om detta också blir stramt, kan det göras 1 omslag om stickan efter ca var 4:e maska samtidigt 

som det maskas av (omslagen maskas av som vanliga maskor).  

-------------------------------------------------------  

BÖRJA ARBETET HÄR:  

-------------------------------------------------------  

TRÖJA – KORT ÖVERSIKT ÖVER ARBETET:  

Arbetet stickas runt, uppifrån och ner.  

På oket ökas det maskor till sadelaxel, sedan ökas det maskor till ärm.   

Oket delas till fram- och bakstycke och ärmar. Fram- och bakstycket stickas sedan runt, uppifrån och ner. 

Ärmarna stickas runt på strumpstickor, uppifrån och ner.  

HALSKANT:  

Lägg upp 92-96-100-108-112-116 maskor på rundsticka 3,5 med Belle eller Sky.   

Sticka 1 varv rätt. Sedan stickas det resår (= 2 rätmaskor, 2 avigmaskor) runt i 2 cm.  

Sticka 1 varv rätt medan det ökas 12-12-20-20-24-28 maskor jämnt fördelat – läs ÖKNINGSTIPS-1 = 104-

108-120-128-136-144 maskor. Sedan stickas oket som förklarat nedan.  



OK:  

Byt till rundsticka 4,5. Sätt 1 markör i början av varvet (= mitt bak) – HÄRIFRÅN MÄTS ARBETET SEDAN!  

Dessutom sätts det 4 nya markörer i arbetet som förklarat nedan – detta görs utan att maskorna stickas, 

och var och en av dessa 4 markörerna sätts mellan 2 maskor. Markörerna ska användas när det ska ökas 

till sadelaxel och bör ha en annan färg än markören vid halsen för att skilja dem åt. Första markören: Börja 

mitt bak, räkna 18-19-20-22-22-24 maskor (= ½ bakstycket), sätt 1:a markören före nästa maska.  

Andra markören: Räkna 16-16-20-20-24-24 maskor från 1:a markören (= axelmaskor), sätt 2:a markören 

före nästa maska.  

Tredje markören: Räkna 36-38-40-44-44-48 maskor från 2:a markören (= framstycket), sätt 3:e markören 

före nästa maska.  

Fjärde markören: Räkna 16-16-20-20-24-24 maskor från 3:e markören (= axelmaskor), sätt 4:e markören 

före nästa maska.   

Det är 18-19-20-22-24-24 maskor kvar på bakstycket efter 4:e markören.   

Låt dessa 4 markörerna följa med i arbetet, det ska ökas vid var och en av dessa markörerna.  

SADELAXELÖKNING:  

Sticka slätstickning runt.   

SAMTIDIGT på första varvet ökas det 4 maskor till sadelaxel så här:  

Öka FÖRE 1:a och 3:e markören, och öka EFTER 2:a och 4:e markören – läs ÖKNINGSTIPS-2. Det ökas nu 

bara på framstycket och bakstycket, och antalet axelmaskor förblir det samma.   

Fortsätt runt så, och öka på samma sätt på varje varv totalt 21-21-24-24-26-26 gånger = 188-192216-224-

240-248 maskor. KONTROLLERA STICKFASTHETEN!  

Efter sista ökningen mäter arbetet ca 8-8-9-9-10-10 från markören vid halsen. Sedan ökas det till ärmar 

som förklarat nedan.  

ÄRMÖKNING:  

Sticka slätstickning runt.   

SAMTIDIGT på nästa varv ökas det 4 maskor till ärmar så här:   

Öka EFTER 1:a och 3:e markören, och öka FÖRE 2:a och 4:e markören – kom ihåg ÖKNINGSTIPS-2.   

Det ökas nu bara på ärmarna, och antalet maskor på framstycket och bakstycket förblir det samma (de 

ökade maskorna stickas i slätstickning).  

Öka så på vartannat varv totalt 17-18-18-17-17-17 gånger = 256-264-288-292-308-316 maskor. Arbetet 

mäter ca 21-22-23-22-23-23 cm från markören vid halsen. Sticka eventuellt vidare i slätstickning utan 

ökningar till arbetet mäter 21-22-23-22-23-23 cm. Sedan ökas det till ok som förklarat nedan.   

OKÖKNING:  

Flytta de 4 markörerna från ärmökningen, så att var och en av de 4 markörerna sitter i den yttersta 

maskan i varje sida på framstycket och bakstycket. Det är nu 50-52-56-54-58-58 maskor mellan maskorna 

med markör i på varje ärm.   

På nästa varv ökas det 8 maskor till ok genom att öka både före och efter var och en av de 4 maskorna 

med markör i – kom ihåg ÖKNINGSTIPS-2. Det ökas nu maskor på framstycket, bakstycket och på båda 

ärmarna, och de ökade maskorna stickas i slätstickning.   

Öka så på vartannat varv totalt 4-5-6-10-11-14 gånger = 288-304-336-372-396-428 maskor.   

När alla ökningarna är färdiga, mäter arbetet ca 24-26-28-30-31-34 cm från markören vid halsen. 

Om arbetet mäter mindre än detta, stickas det vidare som förut utan ökningar till rätt mått.  



Nu delas arbetet till fram- och bakstycke och ärmar så här:  

Sticka som förut över de första 42-45-49-54-59-65 maskorna (= ½ bakstycket), sätt de följande 6062-70-

78-80-84 maskorna på en tråd till ärm, lägg upp 8-10-10-10-12-12 nya maskor på stickan (= i sidan under 

ärmen), sticka 84-90-98-108-118-130 maskor som förut (= framstycket), sätt de följande 60-62-70-78-80-

84 maskorna på en tråd till ärm, lägg upp 8-10-10-10-12-12 nya maskor på stickan (= i sidan under ärmen), 

och sticka som förut över de sista 42-45-49-54-59-65 maskorna (= ½ bakstycke).  

Fram- och bakstycke och ärmar stickas sedan var för sig. HÄRIFRÅN MÄTS ARBETET SEDAN.  

FRAM- OCH BAKSTYCKE:  

= 184-200-216-236-260-284 maskor. Sätt 1 markör mitt emellan de 8-10-10-10-12-12 maskorna under 

ärmen i båda sidorna. Det ska senare minskas maskor på varje sida av varje markör.  

Sticka slätstickning runt.  

När arbetet mäter 3 cm från delningen, minskas det 1 maska på varje sida av varje markör – läs 

MINSKNINGSTIPS (= 4 maskor minskade).  

Minska så med 3-3-2½-2½-2½-2½ cm mellanrum totalt 4 gånger = 168-184-200-220-244-268 maskor.  

När arbetet mäter 14-14-13-13-12-12 cm från delningen, stickas det 1 varv rätt medan det ökas 32-36-40-

44-48-56 maskor jämnt fördelat = 200-220-240-264-292-324 maskor.  

Byt till rundsticka 3,5 och sticka resår (= 2 rätmaskor, 2 avigmaskor) runt i 3 cm. Maska av med rätmaskor 

över rätmaskor och avigmaskor över avigmaskor – läs AVMASKNINGSTIPS!   

Tröjan mäter ca 44-46-48-50-52-54 cm från axeln och ned.  

ÄRMAR:  

Sätt de 60-62-70-78-80-84 maskorna från tråden i den ena sidan på kort rundsticka/strumpstickor 

4,5. Sticka dessutom upp 1 maska i var och en av de 8-10-10-10-12-12 nya maskorna under ärmen = 68-

72-80-88-92-96 maskor.  

Sticka slätstickning runt. När arbetet mäter 5 cm från delningen, byts till rundsticka 3,5.   

Sticka resår (= 2 rätmaskor, 2 avigmaskor) runt i 2 cm. Maska av med rätmaskor över rätmaskor och 

avigmaskor över avigmaskor – kom ihåg AVMASKNINGSTIPS. Ärmen mäter ca 7 cm från delningen i alla 

storlekar. Sticka den andra ärmen på samma sätt.  

 

Diagram förklaring 
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 = okökning 
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