
Mönster  3807 Simplicity till barn 
 

Strl:  2 (4) 6 (8) 10/12 år 

Bystvidd:  63 (66) 72 (77) 82 cm 

Längd:  38 (40) 44 (46) 48 cm 

Ärmlängd:  25 (27) 31 34 (37/39) cm 

Garn:  Tibet  (24 % yak, 55 % merinoull, 21 % polyamid)  25 gram = 190 m.  

Garnåtgång: 3 (3) 4 (5) 6/6 n 

Stickor:   Rundsticka 3 och 3½ - 60 cm. Strumpst 3 och 3½  

Stickfasthet: 26 m slätstickning  = 10 cm  på st 3½ 

 

Raglan med flätor: Markera den ihopstickade avigmaskan, den är mittmaska mellan flätorna och 

intagningarna görs på var sida av dessa: 

Vid varvets början, 1 a ( start-märkmaskan), sticka 2:a m rät bakom 1:a m, sticka 1:a m rät och låt 

båda maskorna glida av stickan, 1 a, sticka 2 r tillsm. 

*Sticka fram till 5 maskor före nästa märkmaska, lyft 1 m, sticka 1 r, drag den lyfta m över, 1 a, sticka 

2:a m rät framför första m, sticka 1:a m rät och låt båda maskorna glida av stickan, sticka 1 avig 

(märkmaskan), sticka 2:a m rät bakom 1:a m, sticka 1:a m rät och låt båda maskorna glida av 

stickan, 1 a, 2 r tillsm *. Upprepa från * till * vid de nästa 2 märkmaskorna och avsluta varvet med att 

sticka till 5 m före varvets början, lyft 1 m, sticka 1 r, drag den lyfta m över, 1 a, sticka 2:a m rät 

framför 1:a m, sticka 1:a m rät och låt båda m glida av stickan. = minskat 8 m. 

Nästa v: Sticka som maskorna visar – slätstickning samt – räta på räta, aviga på aviga vid 

raglanintagningarna/flätorna 

 

Bålen: Lägg med rundst 3 upp 164(172)188(200)212  m och sticka runt i resår 1 r, 1 a i totalt 7 v.                                                                                                   

Byt till st 3½ och sticka slätstickning tills arb mäter 25 (27) 31 (34) 36 cm. Sätt en markör i var sida 

med 82 (86) 94 (100) 106 m till var del. Maska av 8 m i var sida till ärmhål, 4 m på var sida av 

markören = 76 (78) 86 (92) 98 m till var del. Låt arb vila och sticka ärmarna. 

Ärmar: Lägg med strumpst 3 upp 46 (48) 50 (52) 54 m och sticka runt i resår, 1 r, 1 a i totalt 7 v. 

Byt till strumpst 3½ och sticka slätstickning. När arb mäter 6 cm, börjar ökningarna. Öka 1 m på var 

sida av första och sista m. Upprepa ökningarna på var 5:e (5:e) 4:e (4:e) 4:e cm, tills det är 54 (58) 

62 (66) 70 m på varvet. Sticka tills ärmen mäter 25 (28) 31 (34) 37/39 cm och maska av de 

understa 8 m till ärmhål = 46 (50) 54 (58)62 m. Låt ärmen vila och sticka en till. 

Raglan: Sticka in ärmarna på rundstickan, så de avmaskade m på ärmen, kommer över de 

avmaskade m i ärmhålet. Sticka 1 m från var del, ärm och bål, AVIGT tillsammans i alla 4 

sammanfogningar = minus 4 m – totalt 240 (252) 276 (296) 316  m på varvet. 

De 4 avigmaskorna är märkmaskor för vidare raglanintagningar. Varvet börjar där ärmen/ryggen 

möts.  



Nu börjar raglanintagningarna – och flätor som beskrivet överst. Upprepa raglanintagningarna och 

flätorna på vartannat v tills det är minskat 14 (15) 17 (18) 20 ggr  =128 (132) 140 (152) 156 m på 

varvet. 

Sätt de första 12 (14) 14 (16) 16m på en nål till hals, - sticka varvet färdigt och tag av garnet. 

Varvet börjar nu vid halsringningen och jumpern stickas färdigt fram och tillbaka på rundstickan. 

OBS – att det fortsatt stickas raglanintagningar/flätor på rätsidevarvet. Maska av ytterligare 3m till 

halsringning i början av varje v – totalt 3 ggr i var sida, samtidigt som det fortsatt minskas till 

raglan. Låt maskorna vila. 

Halskant: Plocka med den lilla rundst 3 upp m i halsringningen, de vilande m stickas i slätstickning, 

vid raglan stickas m så här:*1 a, 2 r tillsm, 1 a, 2 r tillsm*. – ca 104 (108) 112 (116) 116 m.  Sticka 

runt i resår, * 1 r, 1 a totalt 7 v. Maska av i resår 

Montering: Sy det lilla hålet under varje ärm. Lägg arb mellan fuktiga dukar och låt det torka.  

                          

Design och mönster 

Sanne Lousdal  

 

 

 

 

 

 

  


