Amager Fælled - en snygg tröja
Design: Sanne Bjerregaard
Amager Fælled är ett fantastiskt rekreationsområde endast 15 minuter med bil utanför Köpenhamns centrum. Här finns både ängar och
skog samt ett rikt djurliv. När man vandrar i
omgivningarna kan man njuta av fågelsång
och höra insekternas surrande samtidigt som
man kan se Köpenhamns skyline och förnimma stadens puls i fjärran.
Amager Fælled är en tuff, kort och grovstickad tröja med stora flätor på både bak- och
framstycke samt rejält vida ärmar. Tröjan är
stickad i två olika garner som kombineras på
olika sätt. Ärmarna är supervida ballongärmar
med puff på axeln, stickade i en sky av ren
mohair och silke.
Designern har bott på Amager större delen av
sitt liv och hennes design är därför inspirerad
av de platser på Amager hon tycker om.
2:a svenska utgåvan - april 2021 © Filcolana A/S
Svensk översättning: Maria Gustafsson
Material
300 (350) 400 (450) g Peruvian Highland Wool från
Filcolana i färg 136 (Mustard)
175 (175) 200 (225) g Tilia från Filcolana i färg 136
(Mustard)
Rundsticka 5 mm och 6 mm, 60-80 cm
Flätsticka/hjälpsticka
2 maskhållare
2 stickmarkörer (1 röd och 1 blå, färgerna är inte det
viktiga, bara du kan skilja markörerna åt.)
Storlekar
S (M) L (XL)
Mått
Passar till övervidd: 84-89 (90-95) 96-104 (105-116)
cm
Övervidd: 90 (96) 105 (117) cm
Längd: 46 (51) 51 (56) cm
Ärmlängd: 54 (56) 56 (58)
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Stickfasthet
14 maskor och 19 varv i slätstickning på stickor 6
mm, med 1 tråd av vardera kvalitet = 10 x 10 cm.
Får du inte rätt stickfasthet, prova med en mindre eller större sticka.
Arbetsgång
Amager Fælled stickas runt i ett stycke, nerifrån och
upp. Vid ärmhålet delas arbetet och fram- och bakstycke stickas var för sig. Flätorna fortsätter upp på
halskanten. Före ärmarna stickas muddens resår. Sist
plockas det upp maskor runt ärmhålet och ärmarna
stickas endast i Tilia ända till resåren som stickas i
båda garnerna.
Speciella tekniker
Förkortade varv (German Short Rows): Sticka fram
till där vändningen skall göras, vänd. 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.
Elastisk avmaskning: sticka 2 aviga maskor, *stick in
vänsterstickan i båda maskorna på höger sticka, håll
den vänstra stickan framför den högra (närmast dej),
fånga garnet med höger sticka och drag det igenom
båda maskorna, sticka 1 avig maska*, upprepa *-*
tills alla aviga maskor är avmaskade.
Flätor (stickade runt)
Varv 1 - 11: 24 räta maskor.
Varv 12: Sätt 6 maskor på flätstickan och håll den
bakom arbetet, sticka 6 räta maskor, sticka maskorna
på flätstickan rätt, sätt 6 maskor på flätstickan och
håll den framför arbetet, sticka 6 räta maskor och
sticka maskorna på flätstickan rätt.
Flätor (stickade fram och tillbaka, efter delning
till bak- och framstycke)
Varv 1, 3 , 5, 7, 9, 11: 24 aviga maskor.
Varv 12, 4, 6, 8, 10: 24 räta maskor.
Varv 12: Sätt 6 maskor på flätstickan och håll den
bakom arbetet, sticka 6 räta maskor, sticka maskorna
på flätstickan rätt, sätt 6 maskor på flätstickan och
håll den framför arbetet, sticka 6 räta maskor och
sticka maskorna på flätstickan rätt.

24 räta (flätans varv 11), 6 (6) 7 (9) aviga, 24 räta
(flätans varv 11), 9 (11) 13 (15) aviga.
Sticka enligt denna indelning med flätmönster (runt)
på de räta maskorna, börja på mönstervarv 12, tills
arbetet mäter c:a 23 (28) 28 (28) cm. Sista varvet
skall vara mönstervarv 9.
Dela arbetet och sticka fram- respektive bakstycke för
sig.
Nästa varv: Avmaska 2 (4) 5 (7) maskor rätt före
varvmarkören (tag bort markören) och 2 (4) 5 (7)
maskor efter markören, sticka mönster till 2 (4) 5 (7)
maskor före sidmarkören, avmaska 4 (8) 10 (14)
maskor rätt (tag bort markören) och sticka mönster
varvet ut.
Vänd arbetet, sticka fram och tillbaka över bakstyckets 98 (98) 102 (106) maskor. Flätmönstret
stickas nu fram och tillbaka.

Kroppen
Lägg upp 204 (212) 224 (240) maskor på rundsticka
6 mm, sätt en markör efter 102 (106) 112 (120)
maskor, sammanfoga för att sticka runt och sätt en
markör som visar varvets början. Kontrollera att maskorna inte vridit sig på stickan.
Varv 1: Sticka 9 (11) 13 (15) aviga, 24 räta (flätans
varv 11), 6 (6) 7 (9) aviga, 24 räta (flätans varv
11), 6 (6) 7 (9) aviga, 24 räta (flätans varv 11), 18
(22) 26 (30) aviga, (sidmarkören sitter mitt i dessa
maskor), 24 räta (flätans varv 11), 6 (6) 7 (9) aviga,

Bakstycke
#
Avmaska 2 maskor i början av de 2 följande varven,
avmaska därefter 1 maska i början av de 6 följande
varven = 88 (88) 92 (96) maskor.
Det skall nu vara 2 (2) 3 (3) maskor utanför den yttersta flätan i var sida.
Kanterna stickas fortsättningsvis 2 (2) 3 (3) aviga på
rätsidan och 2 (2) 3 (3) räta på avigsidan.
#
Sticka mönster tills arbetet mäter c:a 18 (18) 18 (23)
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cm från ärmhålet. Sista varvet skall vara mönstervarv
12 som är ett varv från rätsidan.
Nästa varv stickas (avigsidan): 2 (2) 3 (3) räta, 6
aviga, [2 aviga tillsammans] 6 ggr, 6 aviga, 6 (6) 7
(9) räta, 24 aviga (mittflätan), 6 (6) 7 (9) räta, 6
aviga, [2 aviga tillsammans] 6 ggr, 6 aviga, 2 (2) 3
(3) räta.
De yttersta flätorna är nu 18 maskor och det skall
vara totalt 76 (76) 80 (84) maskor.
Nästa varv: 2 (2) 3 (3) aviga, 18 räta, 6 (6) 7 (9)
aviga, 24 räta, 6 (6) 7 (9) aviga, 18 räta, 2 (2) 3 (3)
aviga.
Nästa varv: 2 (2) 3 (3) räta, 18 aviga, 6 (6) 7 (9)
räta, 24 aviga, 6 (6) 7 (9) räta, 18 aviga, 2 (2) 3 (3)
räta.
Låt bakstyckets maskor vila och sticka framstycket.
Framstycke
Börja sticka från avigsidan och sticka som bakstycket
från # till #. Fortsätt sticka på samma sätt tills arbetet mäter c:a 16 (16) 16 (21) cm från ärmhålet.
Sista varvet skall vara mönstervarv 9 som är ett varv
från avigsidan.
Axel
Varv 1 (rätsidan): Sticka 2 (2) 3 (3) aviga, 24 räta, 5
aviga, vänd och låt resterande maskor vila.
Varv 2: Avmaska 2 maskor, sticka räta på räta och
aviga på aviga varvet ut.
Varv 3: Sticka enligt mönstret (glöm inte flätan) varvet ut.
Varv 4: Avmaska 1 maska, sticka 1 rät, 6 aviga, [2
aviga tillsammans] 6 ggr, 6 aviga, 2 (2) 3 (3) räta.
Varv 5: Sticka 2 (2) 3 (3) aviga, 18 räta, sticka avigt
varvet ut.
Varv 6: Avmaska 1 maska, sticka 18 aviga, 2 (2) 3
(3) räta.
Avmaska och sticka ihop axeln med bakstyckets vän-
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steraxel:
Sätt bakstyckets första 21 (21) 22 (22) maskor (vänster axel) på en extrasticka, lägg styckena rätsida
mot rätsida (stickorna skall ligga parallellt) Sticka
ihop de två första maskorna på båda stickorna rätt
(en maska från var sticka), sticka ihop de två följande
maskorna på båda stickorna rätt och drag den 2:a
maskan på högerstickan över den 1:a precis som vid
vanlig avmaskning. Fortsätt på detta sätt tills samtliga axelmaskor är avmaskade.
Flytta framstyckets följande 26 (26) 28 (32) maskor
till en maskhållare. Sticka höger axel:
Varv 1 (rätsidan): Avmaska 2 maskor, sticka enligt
mönstret varvet ut.
Varv 2: Sticka räta på räta och aviga på aviga varvet
ut.
Varv 3: Avmaska 1 maska, sticka enligt mönstret
(glöm inte flätan) varvet ut.
Varv 4: Sticka 2 (2) 3 (3) räta, 6 aviga, [2 aviga tillsammans] 6 ggr, 6 aviga, 2 räta.
Varv 5: Avmaska 1 maska, sticka 18 räta, 2 (2) 3 (3)
aviga.
Varv 6: Sticka 2 (2) 3 (3) räta, 18 aviga, 1 rät.
Sätt bakstyckets sista 21 (21) 22 (22) maskor (höger axel) på en extrasticka, avmaska och sticka ihop
axeln som på vänster sida.
Halskant
OBS: Du kommer att sticka olika varv i flätmönstret
på fram- respektive bakstycke (vilket innebär att du
inte flätar på samma varv fram respektive bak). Det
kan vara bra att pricka av varven noga så att du inte
flätar på fel varv.
Börja vid axelsömmen på bakstyckets högeraxel,
plocka med rundsticka 6 mm upp maskor utmed halsringnigen:
Plocka upp 1 maska i axelsömmen, sticka bakstyckets
kvarvarande maskor (räta på räta och aviga på aviga)
(flätmönstret stickas enligt mönstervarv 6), plocka
upp 1 maska i axelsömmen, plocka upp 7 (7) 8 (10)
maskor fram till maskorna på maskhållaren, sticka
1 avig, sticka flätmönstret enligt mönstervarv 10, 1
avig, plocka upp 7 (7) 8 (10) maskor = 76 (76) 80
(88) maskor.
Sticka runt, räta på räta och aviga på aviga, dvs alla
maskor mellan flätorna stickas aviga och flätorna
stickas enligt mönstret. Sticka ytterligare 15 varv,
på sista varvet stickas flätan på framstycket enligt
mönstervarv 2.
Avmaska enligt följande: samtliga aviga maskor avmaskas med elastisk avmaskning enligt ovan, de räta
maskorna avmaskas på vanligt sätt. Bryt garnet.
Resårmudd nertill på kroppen
Plocka med rundsticka 5 mm och en tråd av vardera
kvaliteten upp maskor utmed uppläggningskanten:
Börja vid varvets början och plocka upp 9 (11) 13
(15) maskor fram till första flätan, plocka upp 6 maskor i flätans första ”ben” och 6 maskor i flätans sista
”ben” (flätans 4 ”ben” ligger nu vikta över varandra,
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det skall inte plockas upp några maskor i flätans
2 bakre/mittersta ”ben”, dvs inte i de 12 mittersta
maskorna), plocka upp 6 (6) 7 (9) maskor i de aviga
maskorna mellan flätorna, fortsätt runt på detta sätt
och plocka upp 12 maskor i flätorna och 6 (6) 7 (9)
maskor i de aviga maskorna emellan, i sidan plockas
det upp 18 (22) 26 (30) maskor, varvet avslutas med
att det plockas upp 9 (11) 13 (15) maskor = 132
(140) 152 (168) maskor.
Sticka 10 cm resår (1 rät, 1 avig).
Bryt garnet med en trådända som är c:a 3 ggr så lång
som muddens omkrets. Avmaska med sydd italiensk
avmaskning:
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.
Avslutning:
7. Stick från framsidan in nålen, från höger mot
vänster, i den först avmaskade maskan, drag igenom
garnet.
8. Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle
stickas avigt, drag igenom garnet och lyft maskan av
stickan. Alla maskor är avmaskade, fäst tråden noga.

Sida 4
Varv 3: Gör en vändmaska, sticka rätt till 3 maskor
efter vändmaskan på föregående varv, vänd.
Varv 4: Gör en vändmaska, sticka avigt till 3 maskor
efter vändmaskan på föregående varv, vänd.
Upprepa varv 3 och 4 tills det är 6 vändningar i var
sida.
Fortsätt att sticka slätstickning runt tills ärmen mäter
36 (38) 38 (40) cm från ärmhålet.
Bryt den ena tråden Tilia och byt ut den mot 1 tråd
Peruvian Highland Wool. Resåren skall stickas med en
tråd av vardera kvalitet.
Byt till rundsticka eller strumpstickor 5 mm.
Nästa varv stickas: *Lyft 2 maskor rätt som om de
skall stickas tillsammans, 1 rät, drag de 2 lyfta maskorna över*, upprepa *-* varvet ut = 40 (44) 44 (48)
maskor.
Sticka 18 cm resår (1 rät, 1 avig).
Avmaska med sydd italiensk avmaskning som på
resårmudden.
Sticka den andra ärmen på samma sätt.
Montering
Fäst trådändarna noga och tvätta tröjan enligt tvättinstruktionen på banderollen, lägg ut den på en handduk och låt torka plant.

Ärmar
Börja med höger ärm. Sätt en markör på var sida om
ärmhålet 6 cm från axelsömmen, en blå markör på
framstycket och en röd på bakstycket.
Plocka med rundsticka 5 mm och 2 trådar Tilia upp
maskor utmed ärmhålet:
Börja i botten av ärmhålet och plocka från rätsidan
upp 40 (46) 46 (52) maskor upp till den röda markören, plocka upp 20 maskor och sedan ytterligare 40
(46) 46 (52) maskor ner till botten av ärmhålet = 100
(112) 112 (124) m
Byt till rundsticka 6 mm, sätt en markör som visar
varvets början och sticka runt.
Första varvet: Sticka rätt fram till den röda markören, sticka 1 rät maska och en vriden rät maska i var
och en av de 20 maskorna mellan markörerna fram
till den blå markören och sticka rätt varvet ut = 120
(132) 132 (144) maskor.
Sticka förkortade varv (se ovan) för att forma puffärmen:
Varv 1 (rätsidan): Sticka rätt till 1 maska efter den
blå markören, vänd.
Varv 2: Gör en vändmaska, sticka avigt till en maska
efter den röda markören, vänd.
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