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Tilda, 50% bomull, 50% akryl
Garnalternativ:        Tilda Bamboo 50% bambu/50% bomull
                                 Baby 70% polyester/30% akryl

Storlek:                      2      (4) 6    (8)   10  (12)   år
Dam:  S (M) L   (XL)       
Herr:  S (M) L   (XL)
Garnåtgång tröja:
Barn:  4 (5) 6    (6)    7  (8)  nystan
Dam:  9 (10) 11   (12)            nystan
Herr:  10 (11) 12   (13)          nystan      

Familjebeskrivning!



Raglantröjor till hela familjen 
TILDA, 50% bomull, 50% akryl 
2203

DAM 
Storlek: S (M) L (XL)    
Plaggets mått, 
Bröstvidd:  96 (106) 116 (124) cm 
Hel längd: 60 (62) 64 (66) cm 
Garnåtgång, 
Tröja: 9 (10) 11 (12) nystan  
Kofta: 9 (10) 11 (12) nystan

HERR 
Plaggets mått,  
Bröstvidd: 108 (118) 128 (136) cm  
Hel längd: 66 (68) 70 (72) cm 
Garnåtgång,  
Tröja: 10 (11)  12 (13) nystan 
Kofta: 10 (11) 12 (13) nystan

Stickor: Svarta Fåret 3 och 3½ mm 
Rundsticka: Svarta Fåret 3 mm, 40 cm (halskant tröja) 3 mm, 80 cm (kofta v-ringning) 
Tillbehör: 7 – 8 knappar (kofta)

Masktäthet: 26 m och 35 v slätstickning på st 3½ = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för 
fast, byt till grövre stickor, stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten, får plagget fel 
storlek och angiven garnåtgång kan ändras.

OBS! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v (= kantm). Kantm i början av v stickas alltid rät och i slutet 
vriden rät. 
Enkelint: 
I början av v: 2 m tillsammans rätt i de bakre maskbågarna. 
I slutet av v: 2 m tillsammans rätt.
Dubbelint: 
I början av v: 3 m tillsammans rätt i de bakre maskbågarna. 
I slutet av v: 3 m tillsammans rätt.

TRÖJA 
Bakstycke: Lägg på st 3 upp 136 (150) 162 (174) – 152 (166) 178 (190) m och sticka innanför 1 kantm i 
var sida, resår 1 rm 1 am i 4 cm (1:a v = avigs). Minska på sista v 10 (10) 10 (12) – 10 (10) 10 (12) m jämnt 
fördelat = 126 (140) 152 (162) – 142 (156) 168 (178) m. Byt till st 3½ och sticka slätst. När arb mäter 36 (37) 
38 (39) – 41 (42) 43 (44) cm avm för ärmhål 7 (7) 8 (8) – 7 (8) 9 (9) m i var sida. På nästa v från räts börjar 
man snedda för raglan. Gör 1 enkelint i var sida innanför kantm. Upprepa med 3 varvs mellanrum ytterl 9 (5) 3 
(0) – 4 (1) 0 (0) ggr. Sticka 1 v. Gör nu 1 enkelint med 1 varvs mellanrum 18 (28) 34 (40) – 30 (38) 39 (38) ggr 
och gör slutligen 1 dubbelint med 1 varvs mellanrum 4 (4) 4 (5) – 4 (4) 6 (9) ggr. Maska av de återstående 40 
(42) 44 (44) – 42 (44) 46 (46) m ej för hårt.

Framstycket: Lägg upp och sticka lika som för bakst men uteslut de översta 4 dubbelint.

Rund ringning: Samtidigt med den 20:e (26:e) 30:e (34:e) – 25:e (30:e) 32:a (34:e) raglanint avm för halsen de 
mittersta 20 (22) 24 (24) – 22 (24) 26 (26) m och var sida stickas för sig. Avm mot halsen vartannat v ytterl 6-3-
3-2-1 m (alla storl) – 6-3-3-2-1-1 m (alla storl). Efter avslutade int och avm återstår 2 m vilka avm.



V-ringning: Samtidigt med den första int för raglan delas arb på mitten för V-ringn och vänster sida stickas först 
(när plagget kommer på). Gör 1 enkelint innanför 1 kantm vid V-ringingen med 1 varvs mellanrum 16 (16) 
16 (15) – 16 (16) 17 (15) ggr och därefter med 3 varvs mellanrum 10 (11) 12 (13) – 11 (12) 12 (14) ggr. Efter 
avslutade int för V-ringn och raglan återstår 2 m, vilka avm. Höger sida stickas lika men åt motsatt håll.

Höger ärm: Lägg på st 3 upp 56 (58) 62 (62) – 58 (60) 66 (70) m och sticka innanför 1 kantm i var sida resår 1 
rm 1 am i 4 cm (1:a v = avigs). Byt till st 3½ och sticka slätst. När arb mäter 7 (6) 5 (7) – 7 (7) 6 (6) cm ökas 1 
m i var sida innanför kantm. Upprepa denna ökn med ca 1½ cm:s mellanrum tills det finns 96 (100) 108 (114) 
– 106 (110) 118 (124) m på stickan. OBS! Lägg ev ökningarna tätare mot slutet om det behövs. När arb märer 
43 (44) 45 (46) – 46 (47) 48 (49) cm avm för ärmhål 7 (7) 8 (8) – 7 (8) 9 (9) m i var sida. På nästa v från räts 
börjar man snedda för raglan. Gör 1 enkelint i var sida innanför kantm. Upprepa med 3 varvs mellanrum ytterl 
10 (10) 10 (8) – 8 (9) 8 (7) ggr. Sticka 1 v. Gör nu 1 enkelint med 1 varvs mellanrum 16 (18) 20 (25) – 22 (22) 
25 (29) ggr. Det återstår nu 28 (28) 30 (30) – 30 (30) 32 (32) m. Sticka 1 v. 

Nu sneddas för halsen. Varv 1: (räts) Maska av 5 (5) 6 (6) – 6 (6) 7 (7) m i början av v och gör 1 dubbelint i 
slutet. Varv 2 och alla jämna v: Stickas avigt. Varv 3: Maska av 5 (5) 6 (6) – 6 (6) 6 (6) m i början av v och gör 
1 dubbelint i slutet. Varv 5: Maska av 5 (5) 5 (5) – 5 (5) 6 (6) m i början av v och gör 1 dubbelint i slutet. Varv 
7: Maska av 3 m i början av v (alla storl) och gör 1 dubbelint i slutet. Det återstår nu 2 m vilka avm.

Vänster ärm: Stickas lika höger men åt motsatt håll. Sneddningen för halsen börjar 1 v tidigare, från avigs. 

MONTERING 
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop raglansömmarna. Använd 
kantm till sömsmån.

Halskant, rund ringning: Plocka upp med rundst 3 från räts runt halsringningen ca 130 (134) 138 (142) – 138 
(142) 146 (150) m och sticka resår 1 rm, 1 am i 3 cm. Maska av i resår ej för fast. Sy sid- och ärmsömmarna. 
Använd kantm till sömsmån.

V-ringning: Plocka upp med rundst 3 från räts utmed vänster ärm ca 19 (19) 21 (21) – 21 (21) 23 (23) m, 
innanför kantm utmed vänster sida av V-ringn 1 m i varje v, hoppa över ca vart 5:e v, 1 m mitt i V, lika många 
m utmed höger sida som för vänster, lika många m utmed höger ärm som för vänster och ca 38 (40) 42 (42) – 
40 (42) 44 (44) m utmed nacken. Sticka resår 1 rm, 1 am i 3 cm. OBS! Se till att m mitt i V blir rät från räts. 
Gör 1 int på var sida om m mitt i V varje v, även på avmaskningsv. Maska av i resår från räts. Sy sid- och 
ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån

KOFTA 
Bakstycke: Stickas lika som bakstycket till tröjan.

Vänster framstycke: Lägg på st 3 upp 68 (74) 80 (86) – 76 (82) 88 (94) m och sticka innanför 1 kantm i var 
sida, resår 1 rm 1 am i 4 cm (1:a v = avigs). Minska på sista v 6 (6) 6 (6) – 4 (4) 4 (4) m jämnt fördelat = 62 
(68) 74 (80) – 72 (78) 84 (90) m. Byt till st 3½ och sticka slätst. När arb mäter 36 (37) 38 (39) – 41 (42) 43 (44) 
cm avm för ärmhål 7 (7) 8 (8) – 7 (8) 9 (9) m i sidan. Minska för raglan lika som på bakstycket men uteslut de 
översta 4 dubbelint.

Rund ringning: Samtidigt med den 20:e (26:e) 30:e (34:e) – 25:e (30:e) 32:a (34:e) raglanint avm de yttersta 10 
(11) 12 (12) – 11 (12) 13 (13) m för halsen. Avm ytterl mot halsen vartannat v 6-3-3-2-1 m (alla storl) – 6-3-3-
2-1-1 m (alla storl). Efter avslutade int och avm återstår 2 m vilka avm.

V-ringning: Samtidigt med den första int för raglan minskas för V-ringn. Gör 1 enkelint innanför 1 kantm vid 
V-ringningen med 1 varvs mellanrum 16 (16) 16 (15) – 16 (16) 17 (15) ggr och därefter med 3 varvs mellanrum 
10 (11) 12 (13) – 11 (12) 12 (14) ggr. Efter avslutade int för V-ringn och raglan återstår 2 m, vilka avm. 

Höger framstycke: Stickas lika som vänster framstycke men åt motsatt håll.



Ärmar: Stickas lika som ärmarna till tröjan.

MONTERING 
Halskant, rund ringning: Plocka upp ca 125 (129) 133 (137) – 133 (137) 141 (145) m med st 3 runt 
halsringningen från räts och sticka resår 1 rm, 1 am med 1 kantm i var sida. Sticka resår i 3 cm. Maska av i 
resår ej för fast. 

Knäppkanter: Gör knapphål i höger framkant för dam och i vänster framkant för herr. Börja sticka den kant 
som inte ska ha knapphål: Plocka upp 1 m i varje v men hoppa över vart 5:e v på st 3 längs ena framstyckets 
framkant och halskant från räts och sticka resår 1 rm, 1 am med 1 kantm i var sida. Sticka resår i 3½ cm. 
Maska av ej för fast i resår. Markera för 7 - 8 knappar jämnt fördelat. Den översta mitt för halskanten, den 
nedersta mitt för resåren. Sticka en likadan kant längs det andra framstycket och gör knapphål motsvarande 
markeringarna in på halva knäppkanten. 

Knapphål = maska av 2-3 m som läggs upp igen på nästa v över de avm. Maska av i resår från räts ej för fast 
när kanten mäter 3½ cm. Sy i knappar.

Kofta, V-ringning: Sy raglansömmarna. Sy ärm- och sidsömmarna. Plocka upp 1 m i varje v men hoppa över 
vart 5:e v på rundst 3 och börja från räts nedtill på höger framstycke och plocka till mitt bak i nacken. Sticka 
fram och tillbaka på stickan. Sticka resår 1 rm, 1 am med 1 kantm i var sida i 3½ cm. OBS! Gör 7 – 8 knapphål 
in på halva kanten, på höger sida för dam och vänster sida för herr. Gör det nedersta knapphålet mitt för resåren 
och det översta 1 cm nedanför V-ringningens början. Knapphål = maska av 2 m som läggs upp igen på nästa 
v över de avm. Maska av i resår ej för fast. Plocka och sticka lika längs vänster sida och se till att resåren 
stämmer mitt bak i nacken. Sy i knappar.

BARN 
Storlek:  2        (4)         6        (8)        10      (12) år 
Plaggets mått, 
Bröstvidd: 68      (74) 78     (84) 88     (96) cm 
Hel längd: 36      (42) 46      (51) 56     (62) cm 
Ärmlängd: 23      (26) 32      (34) 38     (42) cm 
Garnåtgång,  
Tröja:  4        (5) 6        (6) 7       (8) nystan 
Kofta:  5        (5)        6        (7)        7       (8)        nystan 

Stickor: Svarta Fåret 3 och 3½ mm 
Rundsticka: Svarta Fåret 3 mm, 40 cm (halskant tröja) 3 mm, 60 eller 80 cm (kofta v-ringning) 
Tillbehör: 6 – 7 knappar (kofta)

Masktäthet: Se dam och herr

OBS! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v (= kantm). Kantm i början av v stickas alltid rät och i slutet 
vriden rät.
Enkelint: Se dam och herr 
Dubbelint: Se dam och herr

TRÖJA 
Bakstycke: Lägg upp 96 (104) 110 (118) 124 (134) m på st 3 och sticka innanför 1 kantm i var sida resår 1 rm, 
1 am i 3 cm (1:a v = avigs). Minska på sista v 6 (6) 6 (8) 8 (8) m jämnt fördelat = 90 (98) 104 (110) 116 (126) 
m. Byt till st 3½ och sticka slätst. När arb mäter 20 (24) 26 (29) 33 (38) cm avm för ärmhål 4 (4) 5 (5) 5 (7) m 
i var sida. På nästa v från räts börjar man snedda för raglan. Gör 1 enkelint i var sida innanför kantm. Upprepa 
med 3 varvs mellanrum ytterl 0 (1) 4 (7) 6 (8) ggr. Sticka 1 v. Gör nu 1 enkelint med 1 varvs mellanrum 23 
(24) 22 (20) 23 (20) ggr och gör slutligen 1 dubbelint med 1 varvs mellanrum 3 (3) 3 (3) 3 (4) ggr. Maska av de 



återstående 22 (26) 28 (32) 34 (38) m, ej för hårt.

Framstycket: Lägg upp och sticka lika som för bakst men uteslut de översta 3 (3) 3 (3) 3 (4) dubbelint.

Rund ringning: Samtidigt med den 20:e (22:a) 21:a (22:a) 22:a (22:a) raglanint avm för halsen de mittersta 18 
(20) 20 (22) 22 (26) m och var sida stickas för sig. Avm mot halsen vartannat v ytterl 3-2-1 (4-2-1) 4-2-1-1 (4-
2-2-1) 4-2-2-1-1 (5-3-2-1-1) m. Efter avslutade int och avm återstår 2 m, vilka avm.

V-ringning: Samtidigt med den första raglanint delas arb på mitten för V-ringn och vänster sida stickas först 
(när plagget kommer på). Gör 1 enkelint innanför 1 kantm vid V-ringningen med 1 varvs mellanrum 7 (8) 6 
(6) 7 (14) ggr och därefter med 3 varvs mellanrum 8 (9) 12 (14) 14 (11) ggr. Efter avslutade int för V-ringn och 
raglan återstår 2 m, vilka avm. Höger sida stickas lika men åt motsatt håll.

Höger ärm: Lägg upp 48 (48) 52 (52) 54 (56) m på st 3 och sticka resår 1 rm, 1 am i 3 cm (1:a v = avigs). Öka 
på sista v 4 (4) 4 (4) 6 (6) m jämnt fördelat. Byt till st 3½ och sticka slätst. När arb mäter 4 (4) 5 (5) 5 (5) cm 
ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa denna ökn med 2 cm:s mellanrum tills det finns 70 (74) 80 (84) 90 
(96) m på stickan. Vid 23 (26) 32 (34) 38 (42) cm avm för ärmhål 4 (4) 5 (5) 5 (7) m i var sida. På nästa v från 
räts börjar man snedda för raglan. Gör 1 enkelint i var sida innanför kantm. Upprepa med 3 varvs mellanrum 
ytterl 4 (5) 8 (10) 8 (9) ggr. Sticka 1 v. Gör nu 1 enkelint i var sida med 1 varvs mellanrum 15 (16) 14 (14) 19 
(18) ggr. Det återstår nu 22 (22) 24 (24) 24 (26) m. Sticka 1 v. 

Nu sneddas för halsen. Varv 1: (räts) Maska av 5 (5) 6 (6) 6 (5) m i början av v och gör 1 dubbelint i slutet. Varv 
2 och alla jämna v: Stickas avigt. Varv 3: Maska av 5 (5) 5 (5) 5 (4) m i början av v och gör 1 dubbelint i slutet. 
Varv 5: Maska av 4 (4) 5 (5) 5 (4) m i början av v och gör 1 dubbelint i slutet. Varv 7: OBS! Endast storl 12 år: 
Maska av 3 m i början av v och gör 1 dubbelint i slutet. Det återstår nu 2 m, vilka avm.

Vänster ärm: Stickas lika höger men åt motsatt håll. Sneddningen för halsen börjar 1 v tidigare, från avigs. 

MONTERING 
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop raglansömmarna. Om 
vidare halskant önskas, sy ej ihop vänster raglansöm bak. Använd kantm till sömsmån.

Halskant, rund ringning: Plocka med rundst 3 från räts runt halsringn upp ca 86 (94) 102 (110) 118 (126) m 
och sticka resår 1 rm, 1 am i 2½ cm. Maska av i resår ej för fast. Sy sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till 
sömsmån. Om raglansömmen bak lämnas öppen, virka 1 v med fasta maskor runt öppningen och virka lm till 
knapphål, alt sy i ett blixtlås. 

V-ringning: Plocka upp med rundst 3 från räts utmed vänster ärm ca 14 (14) 16 (16) 16 (18) m, innanför kantm 
utmed vänster sida av V-ringn 1 m i varje v, hoppa över ca vart 5:e v, 1 m mitt i V, lika många m utmed höger 
sida som för vänster, lika många m utmed höger ärm som för vänster och ca 20 (24) 26 (30) 32 (36) m utmed 
nacken. Sticka resår 1 rm, 1 am i 2½ cm. OBS! Se till att m mitt i V blir rät från räts. Gör 1 int på var sida om 
m mitt i V varje v, även på avmaskningsv. Maska av i resår från räts. Sy sid- och ärmsömmarna. Använd kantm 
till sömsmån.

KOFTA 
Bakstycke: Stickas lika som bakstycket till tröjan.

Vänster framstycke: Lägg upp 48 (52) 56 (60) 64 (68) m på st 3 och sticka innanför 1 kantm i var sida resår 1 
rm, 1 am i 3 cm (1:a v = avigs). Minska på sista v 4 m jämnt fördelat = 44 (48) 52 (56) 60 (64) m. Byt till st 3½ 
och sticka slätst. När arb mäter 20 (24) 26 (29) 33 (38) cm avm för ärmhål 4 (4) 5 (5) 5 (7) m i sidan. Minska 
för raglan lika som bakstycket men uteslut de översta 3 (3) 3 (3) 3 (4) dubbelint.

Rund ringning: Samtidigt med den 20:e (22:a) 21:a (22:a) 22:a (22:a) raglanint avm för halsen de yttersta 9 (10) 
10 (11) 11 (13) m och var sida stickas för sig. Avm mot halsen vartannat v ytterl 3-2-1 (4-2-1) 4-2-1-1 (4-2-2-1) 



4-2-2-1-1 (5-3-2-1-1) m. Efter avslutade int och avm återstår 2 m, vilka avm.
V-ringning: Samtidigt med den första raglanint minskas för V-ringningen. Gör 1 enkelint innanför 1 kantm vid 
V-ringningen med 1 varvs mellanrum 7 (8) 6 (6) 7 (14) ggr och därefter med 3 varvs mellanrum 8 (9) 12 (14) 
14 (11) ggr. Efter avslutade int för V-ringning och raglan återstår 2 m, vilka avm. 

Höger framstycke: Stickas lika som vänster framstycke men åt motsatt håll.

Ärmar: Stickas lika som ärmarna till tröjan.

MONTERING 
Halskant, rund ringning: Plocka upp ca 77 (85) 93 (101) 109 (117) m med st 3 runt halsringningen från räts och 
sticka resår 1 rm, 1 am med 1 kantm i var sida. Sticka resår i 2½ cm. Maska av i resår ej för fast. 

Knäppkanter: Gör knapphål i höger framkant för flicka och i vänster framkant för pojke. Börja sticka den kant 
som inte ska ha knapphål: Plocka upp 1 m i varje v men hoppa över vart 5:e v på st 3 längs ena framstyckets 
framkant och halskant från räts och sticka resår 1 rm, 1 am med 1 kantm i var sida. Sticka resår i 2½ cm. 
Maska av ej för fast i resår. Markera för 6 - 7 knappar jämnt fördelat. Den översta mitt för halskanten, den 
nedersta mitt för resåren. Sticka en likadan kant längs det andra framstycket och gör knapphål motsvarande 
markeringarna in på halva knäppkanten. 

Knapphål = maska av 2 m som läggs upp igen på nästa v över de avm. Maska av i resår från räts ej för fast när 
kanten mäter 3 cm. Sy i knappar.

V-ringning: Sy raglansömmarna. Sy ärm- och sidsömmarna. Plocka upp 1 m i varje v men hoppa över vart 5:e 
v på rundst 3 och börja från räts nedtill på höger framstycke och plocka till mitt bak i nacken. Sticka fram och 
tillbaka på stickan. Sticka resår 1 rm, 1 am med 1 kantm i var sida i 2½ cm. OBS! Gör 6 – 7 knapphål in på 
halva kanten, på höger sida för flicka och vänster sida för pojke. Gör det nedersta knapphålet mitt för resåren 
och det översta 1 cm nedanför V-ringningens början. 

Knapphål = maska av 2 m som läggs upp igen på nästa v över de avm. Maska av i resår ej för fast. Plocka och 
sticka lika längs vänster sida och se till att resåren stämmer mitt bak i nacken. Sy i knappar.
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