
Mönster 4632 Blixt – Tröja – lätt oversize 

 

Storlek: S (M) L (XL) XXL 

 

Övervidd: 100 (108) 116 (126) 134 cm 

 

Längd: 62 (64) 64 (64) 64 cm 

 

Garn: Cewec`s Dolce Glitter ( 60% Kid Mohair, 35% acryl 
 5% polyamid) 50 gr = 150 m. 

 

Garnåtgång: 

Dolce Glitter fg 300 3 (3) 3 (3) 4 nystan 
(marcipan) fg 1 
Dolce fg 349 (petrol) fg 2 3 (3) 3 (3) 3 nystan 
Dolce fg 362 (rost) fg 3 1 (1) 1 (1) 1 nystan 
 

Stickor:  Rundsticka ( 40 och 80 cm) nr. 5 och 6 
 Strumpstickor nr. 5 och 6 
 

Stickfasthet: 16 m x 20 v slätst på stickor 6 = 10 x 10 cm. 
 Stämmer det inte så byt till grövre eller tunnare stickor. 
 

Förkortningar: m = maska, st = sticka, r = rät, av =avig, vr = vriden, 
 tills = tillsammans, v = varv, arb = arbete, fg = färg stl = storlek. 

 

Notera: Modellen stickas fram och tillbaka i 2 delar i slätst, som sys ihop 
 till sist, ärmarna stickas runt på strumst eller rundst. 
  

Gobelinmönster: Stickas efter diagram 1 och 2 – över 61 m. 

 1 ruta = 1 m x 1 varv 
 Vid Gobelinst stickas det endast med 1 fg åt gången, det stickas 
 således med 3 nysta samtidigt. När du skifta fg snos garnet omkring 
 varvandra, så det inte blir hål i arb. 
 

Uttagningar: Utt-h: Stick vänster st in under tråden mellan 2 m bakifrån och st m r. 
 Utt-v: Stick vänster st in under tråden mellan 2 m och st den vr-r. 
 

Rygg: Lägg upp med fg 1 och st 5 – 83 (89) 93 (101) 107 m (ev med italiensk uppläggning). 
Sticka resår * 1r, 1av*, upprepa *-*, avsluta med 1 r. Sticka totalt 15 v – r över r och av över av. 
Byt till st nr. 6 och slätst och gobelinst ( se förklaring) efter diagram 1 med följande indelning: 
V:1 - 11 (17) 16 (20) 23 m ned fg 1, 19 m med fg 3 ( lika för alla stl), 53 (53) 58 (62) 65 m med fg 2. 
V:2 - 53 (53) 58 (62) 65 m med fg 2, 19 m med fg3 ( lika alla stl), 11 (17) 16 (20) 23 m fg 3. 
V:3 – 12 (18) 17 8219 24 m ned fg 1, 19 m med fg 3, 52 (52) 57 (61) 64 med fg 2. 
V:4 – 52 (52) 57 (61) 64 m med fg 2, 19 m med fg3, 12 (18) 17 (21) 24 m med fg 1. 
Fortsätt att sticka efter diagram 1 till det är stickat 118 (122) 122 (122) 122 varv och diagrammet 
är avslutat. ( Stl S avslutas 4 varv innan avslutning av diagram) 
Arb mäter ca 64 cm (stl S mäter ca 62 cm), sätt m på en tråd och låt vila. 



Framstycke: Stickas som ryggen ( resår med fg 1), men med gobelin- mönster efter diagram 2. 
Sticka rakt upp till arb mäter 11 cm innan hel längd ( lika för alla stl). 
Sätt de mittersta 19 (21) 23 (23) 23 m på en tråd och sticka var sida färdig för sig. Sticka varvet ut, 
sticka tillbaka till mitten. 
På nästa varv starta intag till hals således: * sticka 2 r, 2 r-tills, sticka varvet ut, sticka tillbaka * 

Upprepa *-* totalt 4 (5) 5 (5) 5 ggr. Det är nu 28 (29) 30 (34) 37 m. Sticka till arb mäter som rygg. 
Låt m vila. Sticka andra sidan lika – men motsatt: Börja från av-sidan (framst mitt) sticka 1 v av.  
Från r-sidan: Sticka till * 4 m kvar, 2 vr r tills, 2 r, av tillbaka* upprepa *-* totalt 4(5) 5 (5) 5 ggr. 
Det är nu 28 (29) 30 (34) 37 m. Sticka till färdig hel längd. Låt m vila. 
 

Höger ärm: Lägg upp med strumpst 5noch fg 1 42 (44) 44 (46) 48 m (ev med italiensk 
uppläggning). Sticka 7 cm resår, 1 r, 1 av. Byt till strumpst/rundst nr. 6-40 cm och sticka slätst. 
Öka  på första varvetjämt fördelat till 46 (50) 54 (56) 60 m. Sätt mark vid varvets början. Efter 14 
varv ökas det 1 m i början och slutet av varvet: (Detta upprepas vart 14 v ) 1 r, 1 utt-v (se förklaring) 
sticka till 1 m kvar 1 utt-h ( se förklaring), 1 r. Samtidigt efter 20 varv så stickas ränder: 2 v fg 3, 4 v 
fg 1, 2 v fg2.Fortsätt med fg 1 till 56 (60) 64 (66) 70 m och ärmen mäter 47 cm eller önskad längd. 
Avm elastiskt. 
 

Vänster Ärm:  Lägg upp med strumpst 5 och fg 1 - 42 (44) 44 (46) 48 m (ev med italiensk 
uppläggning). Sticka 7 cm resår, 1 r, 1 av. Byt till strumpst/rundst nr. 6-40 cm och sticka slätst. 
Öka på första varvet jämt fördelat till 46 (50) 54 (56) 60 m. Sätt mark vid varvets början. Efter 14 
varv ökas det 1 m i början och slutet av varvet: (Detta upprepas vart 14 v ) 1 r, 1 utt-v sticka till 1 m 
kvar 1 utt-h, 1 r. Samtidigt efter 20 varv så stickas ränder: 2 v fg 3, 4 v fg 1, 2 v fg2. 
Fortsätt med fg 1 till 56 (60) 64 (66) 70 m och ärmen mäter 47 cm eller önskad längd. Avm 
elastiskt. 
 

Montering och halskant: Sy samman axlarna med maskstygn i respektive färg. 
 

Halskant: Sticka de vilande m rät, plocka upp 15 (17) 17 (17) 17 m fraam till de vilande m på 
framstycket, sticka de 19 (21) 23 (23) 23 m rät. Plocka upp 15 (17) 17 (17) 17 m fram till varvet 
börjar = 76 (86) 86 (86) 86 m. Sticka runt i resår 1 r, 1 av, totalt 8 varv. Avm elastiskt evt med 
italiensk avm. Sy samman sidorna med madrasstygn. Mät ärmhålet och låt det tillsvara så att 
öppningen blir lika stor på tröjan. Sy i ärmarna och fäst trådar. 
 
 

Design och Mönster: Lis Skov Isle 

 

 
 
 
    


