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Pitre är en fräsch sommartopp som anspelar på kollektionens cirkustema och designerns
kärlek till färger och otraditionella sticktekniker. De korta ärmarna gör att toppen kan
fungera både som en T-shirt under vår- och sommarmånaderna, eller som en slipover över en
tunn blus eller skjorta under de lite svalare månaderna.
STORLEKAR
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL
MÅTT
Toppen är designad med en rörelsevidd på 0-7 cm och
har en relativt nätt passform. Du kan göra din tröja mer
löst sittande genom att välja en större storlek än du
vanligen väljer.
Passar till bystvidd: 78-88 (89-96) 97-104 (105-112)
113-122 (123-132) 133-142 cm.
Övervidd: 88 (96) 104 (112) 122 (132) 142 cm
Ärmhålsvidd: 16,5 (18) 19 (20,5) 21,5 (23,5) 24 cm.
Hel längd: 54,5 (56,5) 58 (60) 62 (63,5) 63,5 cm.
176 (192) 208 (224) 244 (264) 284
STICKFASTHET
19,5 maskor och 28 varv mönsterstickning på sticka
5 mm = 10 x 10 cm.
22 maskor och 36 varv resår på sticka 4 mm
= 10 x 10 cm.
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
Färg A: 75 (75) 100 (125) 150 (150) 175 g Alva
i färg 370 (Flamingo)
Färg B: 75 (100) 100 (125) 125 (150) 175 g Tilia
i färg 341 (Winter Peach).
Färg C: 25 (25) 25 (50) 50 (50) 75 g Tilia i färg 335
(Peach Blossom).
Färg D: 25 (25) 25 (50) 50 (50) 75 g Tilia i färg 322
(Begonia Pink).
Kroppen stickas med färg A och B.
De korta ärmarna stickas med Tilia i färg B, C och D
tillsammans.
Rundsticka 3,5 och 4 mm, 40 cm
Rundsticka 4 och 4,5 mm, 60-80 cm
Rundsticka 5 mm, 40-60 cm
Strumpstickor 4 och 4,5 mm
Stickmarkörer
Maskhållare
filcolana.dk

Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR
ökn (ökning)
Lyft upp tråden mellan 2 maskor, framifrån med
vänsterstickan, sticka den vridet rät.

Arbetsgång
Pitre stickas runt, nerifrån och upp till arbetet delas
mitt fram till V-ringningen.
Sedan delas arbetet även för bak- och framstyckor,
efter delningen stickas först höger framstycke, sedan
bakstycket och sist vänster framstycke.

SPECIELLA TEKNIKER

Axlarna stickas ihop.

Förkortade varv (German short rows)
Lyft en maska med garnet framför arbetet (mot dej), för
garnet över högerstickan och bakåt (från dej), dra åt =
”vändmaska”. Du har nu två maskbågar eller en ”dubbelmaska” på stickan, denna räknas som en maska.
Sticka vidare, nästa gång du kommer till ”dubbelmaskan” stickas de båda bågarna tillsammans som om de
vore en maska, rätt eller avig beroende på vad mönstret
visar.

Sist plockas maskor upp till halskant och ärmkanter.
Alla kanter avslutas med italiensk sydd avmaskning.

Öglestickning
*Placera vänster pek- och långfinger tätt bredvid
varandra på vänster sticka, för garnet runt om båda
fingrarna 2 gånger så att det blir 3 trådar inklusive
arbetsgarnet (= garnet du stickar med).
Sticka 1 rät maska i den 1:a maskan på vänsterstickan
och drag de 3 trådarna genom maskan (det skall bli en
tredubbel maska på högerstickan).
Lirka försiktigt ut pekfingret ur öglan, se till att
fortfarande ha kvar arbetsgarnet över pekfingret (som
vanligt).
För vänsterstickan, från vänster mot höger, in i den nya
tredubbla maskan på högerstickan, fånga upp arbetsgarnet och sticka maskan vridet rät (sticka med vänsterstickan).
Strama åt garnet och dra lite i öglorna så att den nya
maskan sitter bra och blir mer hållfast.
Sticka 1 rät maska och dra långfingret ur öglan*.
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Beskrivning
KROPP
Lägg med färg A och B tillsammans på rundsticka 5 mm
upp 167 (183) 199 (213) 233 (251) 271 maskor.
Sammanfoga för att sticka runt och flytta över den sist
upplagda maskan till vänsterstickan.
Byt till rundsticka 4 mm.
OBS! Om du önskar en fastare resårkant kan du byta
till en tunnare sticka, vill du ha en lösare resårkant
byter du till en större sticka.
Varv 1 (rätsidan): Sticka 2 räta maskor tillsammans,
1 avig, *1 rät, 1 avig*, upprepa *-* varvet ut.
Häng en markör på stickan som visar varvets början.
Varv 2: *1 rät, 1 avig*, upprepa *-* varvet ut.
Upprepa varv 2 till resåren mäter 5,5 (5,5) 5,5 (5,5)
6 (6) 6 cm.
Byt till rundsticka 5 mm.
Nästa varv: Sticka 5 (3) 1 (4) 2 (4) 11 räta, *1 ökn,
18 (20) 22 (19) 21 (19) 20 räta*, upprepa *-* varvet
ut och häng samtidigt en markör på stickan som
markerar sidan efter 88 (96) 104 (112) 122 (132)
142 maskor. Det skall nu vara totalt 176 (192) 208
(224) 244 (264) 284 maskor.
Sticka mönster enligt följande:
Varv 1: *Lyft 1 maska som om den skall stickas avigt
med garnet bakom arbetet, 1 rät, 1 omslag, drag den
lyfta maskan över den stickade maskan och omslaget,
2 räta*, upprepa *-* varvet ut.

V-RINGNING
Vänster framstycke
Flytta de första 44 (48) 52 (56) 61 (66) 71 maskorna
från vänster sticka till höger sticka, utan att sticka dem.
Vänd arbetet och börja sticka från avigsidan enligt
följande:
Varv 1 (avigsidan): Sticka 2 aviga maskor tillsammans,
sticka aviga maskor till 2 maskor återstår, sticka 2 aviga
maskor tillsammans.
Varv 2 (rätsidan): 1 rät, sticka mönster som tidigare
varvet ut.
Varv 3: Sticka avigt varvet ut.

Varv 2: Sticka 1 rätt varv.

Varv 4: 1 rät, sticka mönster som tidigare varvet ut.

Upprepa varv 1 och 2 till arbetet mäter 32 (34) 34 (36)
38 (38) 38 cm, avsluta med varv 1.

Upprepa varv 1 - 4 till du har stickat totalt 18 (14) 10
(10) 8 (6) 4 varv, sista varvet stickas från rätsidan.

Ta av garnet.
Arbetet skall nu delas för V-ringning.

På nästa varv skall arbetet delas och avmaskningar göras
för ärmhål. Efter detta stickas bak- och framstycken
färdiga var för sig.

Tips: Sätt en markör i det sist stickade varvet,
fortsättningsvis är alla mått i beskrivningen antalet varv
som räknas härifrån.

Endast storlek XS, S, M, L och 2XL
Nästa varv (avigsidan): *Sticka aviga maskor till 3 (3)
3 (3) - (4) - maskor före sidmarkören, flytta de senast
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stickade maskorna till en maskhållare, maska av de
följande 6 (6) 6 (6) 8 (8) 8 maskorna avigt och ta bort
sidmarkören när du passerar den*, upprepa *-*, sticka
aviga maskor varvet ut.
Endast storlek XL och 3XL
Nästa varv (avigsidan): Sticka 2 aviga maskor tillsammans, *sticka aviga maskor till - (-) - (-) 4 (-) 4 maskor
före sidmarkören, flytta de senast stickade maskorna till
en maskhållare, maska av de följande 6 (6) 6 (6) 8 (8) 8
maskorna avigt och ta bort sidmarkören när du passerar
den*, upprepa *-*, sticka aviga maskor till 2 maskor
återstår, sticka 2 aviga maskor tillsammans.
Samtliga storlekar
Maskorna skall nu vara fördelade enligt följande
Vänster framstycke: 37 (42) 47 (51) 55 (61)
66 maskor.
Bakstycke: 82 (90) 98 (106) 114 (124) 134 maskor.
Höger framstycke: 37 (42) 47 (51) 55 (61) 66
maskor.

1 (1) 1 (2) 2 (3) 3 ggr, 2 maskor 2 (3) 3 (3) 2 (2) 2 ggr,
och 1 maskor 3 (3) 4 (3) 2 (2) 2 ggr.
Totalt avmaskas 13 (15) 16 (18) 20 (23) 25 maskor
för ärmhålet.
Fortsätt att sticka mönster fram och tillbaka med
minskningar för V-ringning till du har stickat totalt
64 (64) 64 (68) 68 (72) 72 varv från delningen för
V-ringning = 15 (17) 20 (21) 24 (25) 28 maskor kvar,
sista varvet stickas från rätsidan.
Ta av garnet men lämna en trådända som räcker till att
sticka ihop axeln med.
Låt maskorna vila på en maskhållare
Ärmhålet skall mäta c:a 16,5 (18) 19 (20,5) 21,5
(23,5) 24 cm.
BAKSTYCKE
Fortsätt att sticka med färg A och B tillsammans, börja
från rätsidan och sticka mönster som tidigare, avmaska
SAMTIDIGT för ärmhål enligt följande:
4 maskor 0 (0) 0 (0) 2 (2) 2 ggr, 3 maskor 1 (1) 1 (2) 2
(3) 3 ggr, 2 maskor 2 (3) 3 (3) 2 (2) 3 ggr och
1 maskor 3 (3) 4 (3) 2 (2) 2 ggr = 62 (66) 72 (76) 82
(86) 92 maskor kvar.
Forsätt att sticka mönster, utan minskningar, till du har
stickat totalt 64 (64) 64 (68) 68 (72) 72 varv, sista
varvet stickas från rätsidan.  
Ta av garnet men lämna en trådända som räcker till att
sticka ihop axeln med.
Låt maskorna vila på en maskhållare
Vänster framstycke
Fortsätt att sticka med färg A och B tillsammans, börja
från rätsidan och sticka mönster som tidigare, avmaska
SAMTIDIGT för ärmhål på samma sätt som på höger
framstycke, nu görs avmaskningarna från i början av
varven från rätsidan.

Höger framstycke
Fortsätt att sticka mönster och att minska för
V-ringning var 4:e varv som tidigare, avmaska
SAMTIDIGT på varven från avigsidan för ärmhål enligt
följande:
Avmaska 4 maskor 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 ggr, 3 maskor
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Fortsätt samtidigt att var 4:e varv från avigsidan minska
för V-ringning till du har stickat 64 (64) 64 (68) 68
(72) 72 varv, sista varvet stickas från rätsidan.
Ta av garnet

4 av 6

Sticka ihop axelmaskorna enligt följande:
Vänster sida
Sätt vänster framstyckes axelmaskor och bakstyckets
maskor på var sin sticka.
Håll de båda stickorna med axelmaskor, rätsida mot
rätsida, i vänster hand, använd garnänden och sticka
ihop de båda styckena enligt följande (sammanstickningen börjar vid ärmhålet):
* stick in stickan i 1:a maskan på den närmaste stickan
(framstycket) och sedan i 1:a maskan på den bortre
stickan (bakstycket), sticka ihop maskorna rätt*,
upprepa *-* 1 ggr och drag den första maskan på
högerstickan över den andra som vid vanlig avmaskning**. Upprepa från *-** till samtliga maskor är
avmaskade. Ta av garnet.

1. Stick in nålen i 1:a maskan på vänster sticka som om
den skulle stickas avigt, drag igenom garnet.
2. Stick in nålen mellan 1:a och 2:a maskan, bakifrån
och ut på framsidan.
3. Stick in nålen i 2:a maskan, framifrån och ut på
baksidan.
4. Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle stickas rät, drag igenom garnet och lyft maskan av stickan.
5. Stick från framsidan in nålen, från höger mot vänster, bakom 2:a maskans främre maskbåge och framåt,
drag igenom garnet.
6. Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle stickas avigt, drag igenom garnet och lyft maskan av stickan.
Upprepa 2 - 6 till samtliga maskor är avmaskade.
Fäst trådändan ordentligt.

Höger sida
Sticka ihop axelmaskorna på samma sätt som på vänster
axel. Låt resterande maskor sitta kvar på stickan.

ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Plocka, från rätsidan, med Tilia i färg B, C och D
tillsammans och sticka 4,5 mm upp maskor kring
ärmhålet enligt följande:
Börja längst ner i ärmhålet, plocka upp 32 (34) 37 (40)
43 (46) 48 maskor fram till axelsömmen, plocka upp
1 maska i axelsömmen och sedan 32 (34) 37 (40) 43
(46) 48 maskor längs den andra sidan ner till ärmhålet
= 65 (69) 75 (81) 87 (93) 97 maskor.
Häng en markör på stickan och sammanfoga för att
sticka runt.

HALSKANT
Plocka med färg A och B tillsammans och sticka
3,5 mm upp maskor kring halsringningen enligt
följande:
Börja vid vänster axelsöm och plocka upp 35 (33) 30
(33) 30 (33) 30 maskor längs vänster kant av
V-ringningen, ända ner till botten av V:et, öka 1 maska
i maskbågen mellan de 2 maskorna där arbetet delades,
markera denna maska med en tråd eller markör, plocka
upp 35 (33) 30 (33) 30 (33) 30 maskor längs höger
kant av V-ringningen, ända upp till axelsömmen = 133
(133) 133 (143) 143 (153) 153 maskor (inklusive
maskorna i nacken).
Häng en markör på stickan som visar varvets början.
Nästa varv (rätsidan): Sticka resår (1 rät, 1 avig) på
maskorna i nacken och ner längs vänster sida till
1 maska före den markerade mittmaskan, gör en cdhpt
(Centrerad dubbelhoptagning, lyft två maskor som om
de skulle stickas rätt tillsammans, sticka 1 rät maska
och drag de lyfta maskorna över den stickade maskan)
fortsätt sticka resår (1 avig, 1 rät) varvet ut.
Upprepa detta varv till resåren mäter 1,5 cm. Avsluta
med ett varv där det är avigmaskor på båda sidor om
mittmaskan.
Maska av med en sydd italiensk avmaskning:
Trä en trubbig nål med en trådända som är 3 ggr så lång
som det stycke du skall maska av.
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Sticka öglemönster och förkortade varv enligt följande
Förkortat varv 1 (rätsidan): Sticka räta maskor till
4 (4) 4 (5) 5 (6) 6 maskor före markören, vänd.
Förkortat varv 2 (avigsidan): 1 vändmaska (se
speciella tekniker), 1 rät, sticka öglemönster
(se speciella tekniker) upprepa * - * till 4 (4) 4 (5) 5
(6) 6 maskor före markören, vänd.
Förkortat varv 3: 1 vändmaska, sticka aviga maskor till
3 maskor före dubbelmaskan på föregående varv, vänd.
Förkortat varv 4: 1 vändmaska, 1 rät, sticka öglemönster till 3 maskor före dubbelmaskan på föregående
varv, vänd.
Upprepa varv 3 och 4 till det inte går att vända fler
gånger (med 3 maskor emellan), sista varvet stickas
från rätsidan.
Sista förkortade varvet: 1 vändmaska, sticka öglemönster till 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 maskor före markören,
5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 aviga. När du kommer till dubbelmaskorna stickas de båda bågarna tillsammans som om
de vore en maska (se speciella tekniker).
Fortsättningsvis stickas ärmen runt från avigsidan
enligt följande:
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Varv 1: Sticka 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 aviga, sticka räta
maskor (när du kommer till ”dubbelmaskorna” stickas
de båda bågarna tillsammans som om de vore en maska)
till 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 maskor före markören, 5 (5) 5
(6) 6 (7) 7 aviga.
Varv 2: Sticka 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 aviga, sticka öglemönster till 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 maskor före markören,
5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 aviga.
Varv 3 (minskningsvarv): Sticka 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7
aviga, *9 (9) 11 (12) 13 (13) 14 räta, 2 räta tillsammans*, upprepa *-*, till 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 maskor före
markören, sticka aviga maskor varvet ut = 60 (64) 70
(76) 82 (88) 92 maskor.
Varv 4: Sticka som varv 2.
Varv 5: Sticka 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 aviga, sticka räta
maskor till 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 maskor före markören,
5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 aviga.  

Byt till sticka 4 mm.
OBS! Resårens stickfasthet är 22 maskor på 10 cm (på
sticka 4 mm), vilket ger 27,5 (29) 32 (35) 37,5 (40)
42 cm stretchig resår. Vill du ha en tightare resår byter
du en mindre sticka, vill du ha en vidare resår byter du
till en större sticka.
Sticka 1 avigt varv.
Sticka resår (1 rät, 1 avig), till resåren mäter 3 (3) 4
(4,5) 4,5 (5) 5,5 cm.
Maska av med sydd italiensk avmaskning som på halskanten
MONTERING
Fäst alla trådändor.
Skölj upp toppen enligt tvättinstruktionen på
banderollen. Låt torka plant på en handduk.

Endast storlek XL, 2XL och 3XL
Upprepa varv 4 och 5 ytterligare 1 ggr
Samtliga storlekar
Ta av färg C och D, fortsätt att sticka från avigsidan
med färg A och B.
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