


 1808 - Kitfärgad tröja med flätor i Mayflower Cotton Merino Classic. 

Storlek: S (M) L (XL) 2XL (3XL) 

Bröstvidd cm: 97 101 105 109 114 118 

Hel längd cm: 62 64 66 68 70 72 

Garnåtgång: 

fg. 102, Kitfarvet, nyst. 
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Stickor: Stickor och rundst  nr. 3½ och 4, hjälpsticka eller flätst. 

Garn: Mayflower Easy Cotton Merino Classic, 50 % ull, 50 % bomull, 

100 m/50 g 

Masktäthet: 19 m och 24 v slätst på st 4 = 10 x 10 cm 

För att uppnå bästa resultat rekommenderar vi att arbetet stickas med KnitPro 

stickor. KnitPro är kvalitativa och professionella arbetsredskap till stickning och 

virkning. 

 

Fläta över 4 m (resårkant): 

V 1 - 2: 4 rm 

V 3: Sätt 2 m på en hjälpst framför arb, sticka de nästa 2 m rät och därefter stickas de 2 m 

på hjälpst rät. 

V 4 - 6: 4 rm. 

Uppr dessa 6 v. 

 

Fläta över 8 m (raglan): 

V 1 - 6: 8 rm 

V 7: Sätt 4 m på en hjälpst framför arb, sticka de nästa 4 m rät och därefter stickas de 4 m 

på hjälpst rät. 

V 9 - 12: 8 rm. 

Uppr dessa 12 v. 

 

Fläta över 12 m (krage): 

V 1 - 8: 12 rm 

V 9: Sätt 6 m på en hjälpst framför arb, sticka de nästa 6 m rät och därefter stickas de 6 m 

på hjälpst rät. 

V 9 - 16: 12 rm. 

Uppr dessa 16 v. 

 



Fram- och bakstycke: 

Lägg på rundst 3½ upp 184 (192) 200 

(208) 216 (224) m och sticka resårkant, 

där maskorna födelas så här: 1 am, * 4 

rm (= fläta), 2 am, uppr fr * och avsluta 

med 4 rm (= fläta), 1 am. Sätt en markör 

vid v början och efter 92 (96) 100 (104) 

108 (112) m och sticka flätorna som 

beskrivet ovan. När det har stickats 18 v 

(det har nu gjorts 3 set flätor), stickas det 

vidare i slätst på rundst 4. När arb mäter 

44 (45) 46 (47) 48 (49) cm, läggs arb åt 

sidan.   

 

Ärmarna: 

Lägg på st 3½ upp 54 (54) 56 (56) 58 

(58) m och sticka 22 v i slätst. Lägg 

därefter upp kanten så här: Stick in en 

tunn sticka i maskorna i 

uppläggningskanten, vik upp kanten på 

baksidan av arb och lägg stickorna 

paralellt. Sticka nu ihop m rät med 1 m 

från varje sticka. Byt till st 4. På det 1:a v 

ökas det 1 m i var 3:e m = 72 (72) 76 (76) 

80 (80) m. Fortsätt i slätst och öka ytterl 1 

m i båda sidor på vart 12:e v, 6 ggr = 84 

(84) 88 (88) 92 (92) m. Sticka därefter 

rakt upp tills ärmen mäter 45 (45) 46 (46) 

47 (47) cm och låt arb vila.  

 

Bålen: 

Sätt delarna på rundst 4: Vänstra ärmens 

84 (84) 88 (88) 92 (92) m, framst  92 (96) 

100 (104) 108 (112) m, högra ärmens 84 

(84) 88 (88) 92 (92) m och bakstyckets 92 

(96) 100 (104) 108 (112) m = totalt 352 

(360) 376 (384) 400 (408) m. Sticka 1 v, 

där maskorna fördelas så här: Från 

varvets början stickas 4 rm och 2 am, 

sticka slätst över höger ärm fram till 6 m 

före ärmens slut, sticka 2 am, 8 rm (= till 

fläta), 2 am, sticka slätst över framst fram 

till de 6 sista m, sticka 2 am, 8 rm (= till 

fläta), 2 am, sticka rm över vänstra ärmen 

fram till de 6 sista m, sticka 2 am, 8 rm (= 

till fläta), 2 am, sticka slätst över bakst 

fram till de 6 sista m, sätt en markör (= ny 

början på v) och sticka 2 am och 4 rm. 

Där ligger nu också 2 am, 8 rm och 2 am i 

den första raglansömmen mellan bakst 

och vänster ärm. Fortsätt runt som m 

visar och sticka flätor i varje raglansöm 

som beskrivet ovan. SAMTIDIGT minskas 

det på var sida av raglansömmarna så 

här: * Sticka de 2 första slätstmaskorna 

efter en raglanfläta rät tills, sticka slätst 

fram till 2 m före nästa raglanfläta och 

sticka de sista 2 slätm så här; lyft 1 m rät, 

1 rm, drag den lyfta m över den stickade 

m. Sticka 2 am, flätans 8 m och 2 am. 

Uppr fr * v ut = 8 minskade m per 

minskningsv. Uppr raglanminskn på 

vartannat v totalt 25 (26) 27 (28) 29 (30) 

ggr = 152 (152) 160 (160) 168 (168) m 

och därefter på varje v ytterl 9 ggr = 80 

(80) 88 (88) 96 (96) m. Byt till rundst 3½ 

och sticka 4 v slätst, och öka på 2:a v 4 

(4) 2 (2) 0 (0) m jämnt fördelat = 84 (84) 

90 (90) 96 (96) m. Vänd arb med avigs ut 

och sticka åt motsatt håll, så mönstret på 

kragen kommer till att vända rigtigt. Byt till 

rundst 4 och sticka 1 v rät, där varvets 

början samtidigt flyttas till 3 m efter mitten 

på bakst: Sätt en markör här. Sticka nu 

kragen med följande maskfördelning: 

Börja med * 2 am, sticka 4 (4) 5 (5) 6 (6) 

rm, och öka samtidigt 1 m genom att 

sticka 1 vriden rät i länken mellan 

maskorna = 5 (5) 6 (6) 7 (7) m rät, 2 am, 

6 rm, och öka samtidigt 6 m genom att 

sticka växelvis 1 rm och 1 vriden rm i 

länken mellan maskorna 6 ggr = 12 m till 

fläta, uppr fr * v ut = 126 (126) 132 (132) 

138 (138) m. Fortsätt rakt upp med denna 



maskfördelning, och de 12 m snos på vart 

16:e v (det 9:e mönsterv) som angivet 

ovan. Efter det 4:e set med flätor stickas 

ytterl 7 v rakt upp. På det 8:e v minskas 

det in över varje fläta genom att sticka 2 

rm tills 6 ggr (= 6 m) = totalt 90 (90) 96 

(96) 102 (102) m. Sticka därefter 4 v 

resår, 1 rm 1 am, och avm i resår på det 

5:e varvet.  

Ånga och pressa arb lätt från avigs. 
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