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Diva doftar extravagans och är inspirerad av Marilyn Monroe i den ikoniska filmen “Some like
it hot”. Tröjan är en underbar mjuk och lyxig explosion av siden, mohair och alpacka.
Tröjan har ett rakt snitt, djupa ärmhål och vida ärmar samt ett tungt, vackert fall.
Detta tillsammans med spetsdetaljerna vid halsen och på ärmarna för tankarna till 20-talets
pärldekorerade klänningar i art déco-stil.
STORLEKAR
XS (S) M (L) XL
MÅTT
Passar övervidd: 80-86 (87-94) 95-102 (103-110)
111-120 cm
Övervidd: 108 (116) 124 (132) 140 cm
Ärmlängd (mätt från ärmhålet): 18 (18) 19 (19) 20 cm
Hel längd: 49 (50) 51 (53) 55 cm exkl. krage
Tröjan är tänkt att bäras med en rörelsevidd på ungefär
24-26 cm mer än ditt bystmått.
STICKFASTHET
16 maskor och 22 varv slätstickning med 4 trådar
tillsammans på sticka 5 mm = 10 x 10 cm.
Stickfastheten är mätt efter tvätt och ev uppspänning.
Stickstorleken är endast vägledande.
Får du fler maskor/10 cm byter du till en grövre sticka,
får du färre maskor/10 cm byter du till en tunnare
sticka.
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MATERIAL
Garn från Filcolana
225 (250) 250 (300) 300 g Alva färg 207
(Desert Sand)
100 (100) 100 (125) 125 g Tilia färg 336 (Latte)
100 (100) 100 (125) 125 g Tilia färg 358 (Silver)
Hela tröjan stickas med 2 trådar Alva och 1 tråd av
vardera färgen i Tilia, dvs totalt 4 trådar tillsammans.
Rundsticka 5 mm, 40 cm och 80-120 cm
Rundsticka 4,5 mm, 40 cm
8 stickmarkörer
Maskhållare
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Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR
ö1h (högerlutande ökning)
Lyft med vänsterstickan upp tråden mellan 2 maskor,
bakifrån och fram, sticka den rät.
ö1v (vänsterlutande ökning)
Lyft med vänster sticka upp tråden mellan 2 maskor,
framifrån och bakåt, sticka den vridet rät.

Arbetsgång
Oket stickas runt med raglanökningar, uppifrån och
ner.
Efter oket delas arbetet och kroppen stickas färdig för
sig.
Maskor plockas upp i ärmhålen och ärmarna stickas
runt uppifrån och ner.

2 rm tills (Högerlutande hoptagning)
Sticka 2 räta maskor tillsammans.
llr (Vänsterlutande hoptagning)
Lyft en maska rätt, lyft en maska rätt, sätt tillbaka båda
maskorna på vänster sticka och sticka ihop dem vridet
rätt (bakifrån).
rfbf (Öka 2 räta maskor i 1 maska)
Sticka 1 rät maska i främre maskbågen, 1 rät maska
i bakre maskbågen och 1 rät maska i främre maskbågen
= 2 maskor ökade.
SPECIELLA TEKNIKER
Enkel uppläggning
Gör en ögla av garnet så att den långa garnändan (som
kommer från nystanet) läggs ovanpå det garn som sitter
på stickan, stick högerstickan in i öglan framifrån och
dra åt så att det bildas en maska.
Upprepa till önskat antal maskor.
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Beskrivning
HALSKANT
Lägg med 2 trådar Alva och 1 tråd av vardera färgen
i Tilia (totalt 4 trådar) tillsammans på rundsticka
4,5 mm upp 74 (74) 78 (80) 84 maskor.
Sammanfoga för att sticka runt och häng en markör på
stickan som visar varvets början.
Sticka runt enligt följande:
Sticka 1 rätt varv, 1 avigt varv, 2 räta varv och 1 avigt
varv.
Nästa varv: *Gör 1 omslag om stickan, llr*, upprepa
*-* varvet ut.
Sticka 1 avigt varv, 2 räta varv, 1 avigt varv, 1 rätt varv
och 1 avigt varv.
Dessa 12 varv utgör halskanten som nu är färdigstickad.
Byt till den korta rundstickan 5 mm.
OK
På nästa varv delas arbetet upp i axlar, fram och bakstycke med hjälp av stickmarkörer och ökningar görs på
axelpartierna till puffärmar:
Varvet börjar (markören för varvets början sitter)
mellan bakstycket och höger axel.
Uppdelningsvarv: Sticka 1 avig (raglanmaska), häng
en markör på stickan, gör 1 rfbf i varje av de följande
3 maskorna (axelmaskor), häng en markör på stickan,
1 avig (raglanmaska), häng en markör på stickan, sticka
32 (32) 34 (35) 37 räta (framstycke), häng en markör
på stickan, 1 avig (raglanmaska), häng en markör på
stickan, gör 1 rfbf i varje av de följande 3 maskorna
(axelmaskor), häng en markör på stickan, 1 avig
(raglanmaska), häng en markör på stickan, sticka 32
(32) 34 (35) 37 räta (bakstycke).
Det skall nu vara 9 maskor på vardera axeln.
På nästa varv görs raglanökningar på båda sidor om
markörerna och axelmaskorna ökas enligt följande:
Nästa varv: 1 avig (raglanmaska), ö1v, sticka [1 rät,
rfbf, 1 rät] 3 ggr, ö1h, 1 avig (raglanmaska), ö1v, sticka
räta maskor till nästa markör, ö1h, 1 avig (raglanmaska), ö1v, sticka [1 rät, rfbf, 1 rät] 3 ggr, ö1h, 1 avig
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(raglanmaska), ö1v, sticka räta maskor varvet ut, ö1h.
Det skall nu vara 15 maskor på vardera axeln.
På nästa varv ökas axelmaskorna enligt följande:
Nästa varv: Sticka 1 avig (raglanmaska), 1 rät, [1 rät,
rfbf, 1 rät, rfbf, 1 rät] 3 ggr, 1 rät, 1 avig (raglanmaska),
sticka räta maskor till nästa markör, 1 avig (raglanmaska), 1 rät, [1 rät, rfbf, 1 rät, rfbf, 1 rät] 3 ggr, 1 rät,
1 avig (raglanmaska), sticka räta maskor varvet ut.
Det skall nu vara 29 maskor på vardera axeln.
Maskantalet skall nu vara enligt följande: 1 raglanmaska, 29 maskor (axel), 1 raglanmaska, 34 (34)
36 (37) 39 maskor (framstycke), 1 raglanmaska, 29
maskor (axel), 1 raglanmaska, 34 (34) 36 (37) 39
maskor (bakstycke).
Fortsättningsvis ökas för raglan vartannat varv,
observera att raglanmaskorna stickas aviga varje varv.
Byt till en längre rundsticka när det börjar kännas
trångt på stickan.
Varv 1: *1 avig (raglanmaska), ö1v, sticka räta maskor
till nästa markör, ö1h*, upprepa *-* totalt 4 ggr.
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Varv 2: Sticka räta maskor förutom raglanmaskorna
som stickas aviga.

Det skall nu vara 174 (186) 198 (212) 224 maskor till
kroppen.

Upprepa varv 1 och 2 ytterligare 25 (27) 29 (31) 33
ggr.

Sticka slätstickning runt till arbetet mäter 46,5 (47,5)
48,5 (50,5) 52,5 cm mätt från nedanför halskanten,
eller till önskad längd.
Observera att nederkanten mäter ca. 2,5 cm.

Totalt 26 (28) 30 (32) 34 varv med ökningar är stickade och totalt 52 (56) 60 (64) 68 varv.
Maskantalet skall nu vara enligt följande: 1 raglanmaska, 79 (83) 87 (91) 95 maskor (ärm), 1 raglanmaska,
84 (88) 94 (99) 105 maskor (framstycke), 1 raglanmaska, 79 (83) 87 (91) 95 maskor (ärm), 1 raglanmaska, 84 (88) 94 (99) 105 maskor (bakstycke).
KROPP
Nu skall arbetet delas så att kropp och ärmar stickas var
för sig, markörerna tas bort efter hand:
Sätt de första 81 (85) 89 (93) 97 maskorna (ärmens
maskor samt 2 raglanmaskor) att vila på en maskhållare, lägg med enkel uppläggning upp 1 (2) 2 (3) 3
nya maskor, häng en markör som visar varvets början
på stickan, lägg med enkel uppläggning upp 2 (3) 3
(4) 4 nya maskor, sticka framstyckets 84 (88) 94 (99)
105 maskor räta, sätt de följande 81 (85) 89 (93) 97
maskorna (ärmens maskor samt 2 raglanmaskor) att vila
på en maskhållare, lägg med enkel uppläggning upp
3 (5) 5 (7) 7 nya maskor, sticka bakstyckets 84 (88) 94
(99) 105 maskor räta.
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Tips! Tröjans nederkant bör nå lite nedanför höftkammen, detta kan vara ett riktmärke när du bestämmer tröjans längd.
Tröjans nederkant stickas med minskningar (för att den
inte skall rulla sej) enligt följande:
Kant
Byt till rundsticka 4,5 mm.
Nästa varv: *Sticka 2 aviga tillsammans, 11 aviga*,
upprepa *-* 13 (14) 15 (16) 17 ggr, avsluta med
2 aviga tillsammans, 3 (2) 1 (2) 1 aviga.
Sticka 1 rätt varv, 1 avigt varv, 2 räta varv, 1 avigt varv
och 1 rätt varv.
På nästa varv avmaskas enligt följande: *Maska av 8
maskor avigt, sticka de 2 följande maskorna avigt tillsammans innan du maskar av*, upprepa *-* så många
gånger maskantalet tillåter, avmaska resterande maskor
avigt.

4 av 5

ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Flytta över ärmens 81 (85) 89 (93) 97 maskor till en
rundsticka 5 mm.
Plocka från rätsidan upp maskor i ärmhålet enligt
följande:
Börja mitt i ärmhålet och plocka upp 4 (5) 5 (6) 6
maskor, sticka ärmens maskor räta, plocka upp 3 (4) 4
(5) 5 maskor , häng en markör som visar varvets början
på stickan, sammanfoga för att sticka runt.
Varv 1: Sticka 2 (3) 3 (4) 4 räta, sticka 2 räta tillsammans, sticka räta till 3 (4) 4 (5) 5 maskor återstår, llr,
sticka räta maskor varvet ut.
Varv 2: Sticka 1 (2) 2 (3) 3 räta, sticka 2 räta tillsammans, sticka räta till 2 (3) 3 (4) 4 maskor återstår, llr,
sticka räta maskor varvet ut.
Det skall nu vara 84 (90) 94 (100) 104 ärmmaskor.
Sticka slätstickning runt till ärmen mäter 14 (14) 15
(15) 16 cm från ärmhålet eller till önskad längd.
Observera att nederkanten mäter ca. 4 cm.
Tanken är att ärmen skall täcka den övre 1/3 av
underarmen.
Ärmkant
Byt till rundsticka 4,5 mm.
Sticka 1 avigt varv, 1 rätt varv, 1 avigt varv, 2 räta varv
och 1 avigt varv.
Nästa varv: *Gör 1 omslag om stickan, llr*, upprepa
*-* varvet ut.
Sticka 1 avigt varv, 2 räta varv, 1 avigt varv och 1 rätt
varv.
På nästa varv avmaskas samtliga maskor avigt.
MONTERING
Fäst alla trådändor.
Skölj upp tröjan enligt tvättinstruktionen på banderollen. Låt torka plant på en handduk.
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