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Modell: Go handmades 
Tröja Classic

Stickad i Go handmades Tencel - ett delikat, 

mjukt och starkt garn med ett silkeslikt skim-

mer. 40% Tencel/60% Bambu, 50 g/210 m.

Mönster
Baby 

GARNÅTGÅNG
Mönster:   3 mån.  6 mån. 
Go handmade Tencel: 200 g 250 g

Stickor: 3,0 och 3,5 mm
Knappar

Dubbel tråd: 3,5 mm/26 m/10 cm

Go handmade
quality design in a unique style
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Tencel - ditt nya favorit garn.
Tencel är ett organiskt hållbart naturmaterial, som är framställt av träflis, 
primärt från bokträd och eucalyptus. Trät är FSC certifierat och kommer från 
naturlig utgallring av skogen och rester från annan träproduktion. Tencel är 
det mest hållbara av material, framställt under ypperlig miljöhänsyn.
Unikheten i Tencel - mjukt och skonsamt för huden. Sammansättningen av 
fibrer från bokträ och eucalyptus gör att Tencel materialet är väldigt behagligt 
mot huden. Det är mjukare än silke och smidigare för huden än ull och bomull 
och har dessutom en fantastisk absorbtionsförmåga.



27

SE

MATERIAL:
FÖR STORLEK 6 MÅNADER:

250 g Go handmade Tencel
(Stickad i dubbelt garn)
Knappar
Stickor 3,0 och 3,5 mm

Stickfasthet på st 3,5: 
26 m i slätstickning = 10 cm

Alla angivna garnmängder är vägledande  
och beror på din stickfasthet.

FÖRKORTNINGAR 
OCH FÖRKLARINGAR
m maska
st sticka
v varv
r rät
a avig
r rät
omsl omslag med garnet runt stickan
2r tillsm 2 maskor stickas tillsammans som en rät  
 maska
2vr r tillsm  2 vridet r tillsamans. Sticka 2 r tillsam-

mans i de bakre maskbågarna på de 2 m
Knapphål  Avmaska 2 m. 
Tröja  På nästa v, lägg upp 2 nya m över de 

avmaskade
Knapphål Maska av 1 m. 
Collar  På nästa v läggs det upp 1 ny m över 

den avmaskade
Ökning På avigsidan görs omslag på var sida  
till raglan   av de 2 r m, samt efter den första ena r 

m (efter resår) och före den sista ena r m 
(före resår). På rätsidan stickas omslaget 
vr r.

Hålmönster Se diagram
(..) Anger antal m på st för de 2 storlekarna.
 Storlek 6 månader står i parentes. 
 Storlek: 3 månader (6 månader)

I dubbelt garn
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TRÖJA – RUND HALS
3 MÅNADER (6 MÅNADER)

Börja upptill på tröjan.
Lägg upp 73 (79) m på st 3,0 med dubbelt garn.
Sticka resår - 1 r, 1 a, fram och tillbaka, i 6 (6) v.
Gör ett knapphål till sidknäppning. Upprepa efter 
3 cm.
Sticka första och sista m r på båda sidor.
På nästa v ökas 7 (7) m jämnt fördelat, totalt  
80 (86) m.  

Byt till st 3,5 och sticka slätstickning.
De första och sista 6 (6) m stickas i resår till knap-
pslå.
Sticka fram och tillbaka.

Dela in arbetet till ärmar, bak- och framstycke.
På rätsidan: 6 (6) resår, 1 (1) a, 12 (14) r, 2 (2) a, 
20 (21) r, 2 (2) a, 12 (14) r, 2 (2) a, 16 (17) r,  
1 (1) a, 6 (6) resår.

Ökning till raglan.
På avigsidan: 6 (6) resår, 1 (1) r, omslag,  
12 (14) a, omslag, 2 (2) r, omslag, 20 (21) a, 
omslag, 2 (2) r, omslag, 12 (14) a, omslag, 2 (2) r, 
omslag, 16 (17) a, omslag, 1 (1) r, 6 (6) resår.
På rätsidan stickas alla omslag vr r.

Öka på vartannat v totalt 18 (20) ggr, totalt  
218 (240) m.
När arbetet mäter 8 (8) cm stickas runt.
Sätt de sista 6 (6) m på en hjälpsticka.
Lägg dem längs de 6 (6) första m, sticka dem 
tillsammans.
Sticka tills raglan mäter 11 (12) cm. 
Sätt ärmarnas m på en hjälpsticka eller tråd,  
48 (54) m.

Lägg upp 6 (6) m under var ärm.
Sticka rakt upp tills arbetet mäter 13 (16) cm.

Byt till st 3,0.
Sticka resår, i totalt 7 (7) v.
Maska av.

Sätt ärmarnas m på en rundst eller strumpstickor 
3,5.
Lägg upp 6 (6) m, sticka runt.
Sätt en markör mitt under ärmen.
Minska på var sida om markören på vart 8:e v, 
totalt 5 (7) ggr.
Sticka till 3 m före markören, 2 vr r tillsm, 2 r,  
2r tillsm.
När ärmen mäter 13 (15) cm byt till st 3,0.
Sticka 7 (7) v resår.
Maska av.
Fäst trådar, sy vid knappkanten och under ärmarna.
Sy i knappar.

TRÖJANS FÄRDIGA MÅTT
Övervidd  50 (52) cm. 
Längd  24 (28) cm. 
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FLOUNCE COLLAR
3 MÅNADER (6 MÅNADER) 

Lägg upp 140 (160).
Sticka fram och tillbaka, r på båda sidor, totalt  
5 (5) v.
Byt till slätstickning (r på rätsidan, a på avigsidan), 
totalt 14 v.
Sticka de 2 första och sista m r på båda sidor.

Gör ett knapphål, efter de 2 kantmaskorna.
Sticka 2 m tillsammans v ut (uteslut de 4 första och 
sista m på v).
Sticka 3 (3) v r på båda sidor.  
Maska av.
Fäst trådar och sy i en knapp. 

LACE KNIT COLLAR
3 MÅNADER (6 MÅNADER) 

Lägg upp 140 (160) m. 
Sticka fram och tillbaka, r på båda sidor, totalt  
5 (5) v. 
Byt till hålmönster med slätstickning emellan.
Sticka de 2 första och sista m r på båda sidor.

Strl. 3 mån. 
Sticka 10 r, 16 hålmönster, upprepa totalt 5 ggr, 
avsluta med 10 r.  

Strl. 6 mån.
Sticka 12 r, 16 hålmönster, 14 r, upprepa totalt  
5 ggr, avsluta med 12 r.
Sticka diagram 2 gg, avsluta med 1 a v. 

Gör ett knapphål, efter de 2 kantmaskorna.
Sticka 2 m tillsammans v ut (uteslut de 4 första och 
sista m på v).
Sticka 3 (3) v r på båda sidor.  
Maska av.
Fäst trådar och och sy i 1 knapp. 

SE
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Slut

Upprepa

Start

= räta på rätsidan, aviga på avigsidan

= omslag

= 2r tillsm - 2 maskor stickas tillsammans som räta maskor

= 2vr r tillsm - 2 vridet r tillsammans. Sticka 2 r tillsammans i de bakre maskbågarna på de 2 m

o

V1: 2 r, 2r tillsm x 2, omsl, 1 r, omsl, 1 r, omsl, 1 r, omsl, 2vr r tillsm x 2, 3 r
V2: a
V3: 1 r, 2r tillsm x 2, omsl, 1 r, omsl, 3 r, omsl, 1 r, omsl, 2vr r tillsm x 2, 2 r
V4: a
V5: 4 r, 2r tillsm x 2, omsl, 1 r, omsl, 1 r, omsl, 1 r, omsl, 2vr r tillsm x 2, 1 r
V6: a
V7: 3 r, 2r tillsm x 2, omsl, 1 r, omsl, 3 r, omsl, 1 r, omsl, 2vr r tillsm x 2
V8: a

DIAGRAM
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Brat at veta  
Go handmade’s collection är utvecklad och handgjord  
av stickexperters passionerade och erfarna händer. 
Alla är stickade i vad vi kallar, medium stickfasthet, vilket 
passar bäst.

Virknålens storlek & fasthet  
Stickerskor stickar väldigt olika, några stickar med stickor 
2,0 mm och får samma storlek och kvalité på designen 
som en person som stickar med stickor 4,0 mm. Vi har 
erfarit detta från det team av stickerskor som jobbar  
med oss. 
Nyckeln till att sticka en specifik storlek är mer beroende 
på vilken stickstil/hur man håller stickorna/kunskap du har 
än att ha en viss storlek på stickan. Därför rekommenderar 
vi ett spann.

Go handmade
quality design in a unique style


