Kongelunden - en söt flicktröja
Design: Sanne Bjerregaard
Kongelunden är Amagers största skog och
anlades i början av 1800-talet. Att skogen är
planterad framgår fortfarande tydligt av de
rektangulära skogspartierna och vinkelräta
stigarna.
Inspirationen från Kongelunden har blivit en
fantastiskt fin tröja med ballongärmar och
falska flätor både fram och bak. Flätmönstret
skapas av att man drar maskor över varandra
- ett lättstickat mönster med mycket effekt.
Ärmarna är överdimensionerade ballongärmar, de långa muddarna har falska flätor även
de.
Designern har bott på Amager större delen av
sitt liv och hennes design är därför inspirerad
av de platser på Amager hon tycker om.
1:a svenska utgåvan - augusti 2020 © Filcolana A/S
Svensk översättning: Maria Gustafsson
Material
150 (150) 200 (200) 200 (250) g Arwetta Classic från
Filcolana färg 236 (Red Clover)
75 (75) 75 (100) 100 (125) g Tilia färg 286 (Purpur)
Rundsticka 3, 3,5 och 4 mm, 60-80 cm
Strumpstickor 3,5 och 4 mm (om du inte stickar mha
magic loop)
Stickmarkörer. I beskrivningen används 1 röd (varvmarkör), 3 blå, och 4 gröna markörer, färgerna är
inte det viktiga, bara du kan skilja markörerna åt.
Storlekar
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl) 10
år/140 cl (12 år/152 cl)
Mått
Passar till övervidd: 56-61 (62-67) 68-73 (74-78) 7983 (84-88) cm
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Övervidd: 65 (70) 76 (82) 87 (92) cm
Hel längd (från axeln): 33 (36) 39 (43) 47 (49) cm
Ärmlängd: 31 (33) 36 (38) 41 (43) cm
Stickfasthet
22 maskor x 28 varv slätstickning på sticka 4 mm,
med 1 tråd av vardera kvalitet = 10 x 10 cm.
Arbetsgång
Kongelunden stickas i ett stycke uppifrån och ner. När
axelbredden är uppnådd delas arbetet och fram- respektive bakstycke stickas var för sig ner till ärmhålet, därefter stickas kroppen runt.
Speciella tekniker
drö1 (dra över omslag och maska): Lyft 1 maska rätt,
sticka omslaget vridet rätt, 1 rät, dra den lyfta maskan över båda maskorna.
drö2 (dra över 2 maskor): Lyft 1 maska rätt, 2 räta,
dra den lyfta maskan över båda maskorna.
fm: Flytta markören till högerstickan.
ö1v: Vänsterlutande ökning, lyft upp tråden mellan 2
maskor på stickan, sticka den vridet rät.
ö1h: Högerlutande ökning, lyft upp tråden mellan 2
maskor, bakifrån och fram, på vänster sticka, sticka
den rät.
Ö1a: Avig ökning, lyft med vänster sticka upp tråden mellan 2 maskor, bakifrån och fram, på stickan,
sticka den avig.
Speciella tekniker
Axelökningar: Från rätsidan stickas rätt fram till axelmaskorna, ö1h, 2 räta (axelmaskorna), ö1v.
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.
Oket
Lägg på rundsticka 3,5 mm upp 64 (72) 80 (80) 80
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 (se bild) och dra åt
så att det bildas en maska. Upprepa till önskat
antal maskor.
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(88) maskor med 1 tråd Arwetta Classic och 1 tråd
Tilia. Sammanfoga för att sticka runt:
Varv 1: Börja med att sätta den röda markören på
stickan (visar varvets början = vänster sida av bakstyckets mönster), sticka 2 aviga, [2 räta, 2 aviga]
5 (6) 7 (7) 7 (8) ggr, sätt en blå markör, 2 räta, 2
aviga, sätt en grön markör, 2 räta (axelmaskor), sätt
en grön markör, 2 aviga, 2 räta, sätt en blå markör,
2 aviga, [2 räta, 2 aviga] 5 (6) 7 (7) 7 (8) ggr, sätt
en blå markör, 2 räta, 2 aviga, sätt en grön markör,
2 räta (axelmaskor), sätt en grön markör, 2 aviga, 2
räta.
Varv 2: Sticka 2 aviga, [1 rät, omslag, 1 rät, 2 aviga]
5 (6) 7 (7) 7 (8) ggr, fm, 2 räta, 2 aviga, fm, 2 räta
(axelmaskor), fm, 2 aviga, 2 räta, fm, 2 aviga, [1 rät,
omslag, 1 rät, 2 aviga] 5 (6) 7 (7) 7 (8) ggr, fm, 2
räta, 2 aviga, fm, 2 räta (axelmaskor), fm, 2 aviga, 2
räta = 74 (84) 94 (94) 94 (104) maskor.
Varv 3: Sticka 2 aviga, [drö1, 2 aviga] 5 (6) 7 (7) 7
(8) ggr, fm, 2 räat, 2 aviga, fm, 2 räta (axelmaskor),
fm, 2 aviga, 2 räta, fm, 2 aviga, [drö1, 2 aviga] 5 (6)
7 (7) 7 (8) ggr, fm, 2 räta, 2 aviga, fm, 2 räta (axelmaskor), fm, 2 aviga, 2 räta = 64 (72) 80 (80) 80
(88) maskor.
Varv 4: Som varv 2= 74 (84) 94 (94) 94 (104) maskor.
Varv 5: Sticka rät på rät och avig på avig, omslagen
stickas räta.
Varv 6: Sticka rät på rät och avig på avig.
Byt till rundsticka 4 mm.
Varv 7: *Sticka 2 aviga, [drö2, 2 aviga] 5 (6) 7 (7) 7
(8) ggr, fm, 4 räta, ö1h, fm, 2 räta, fm, ö1v, 4 räta,
fm*, upprepa *-* = 68 (76) 84 (84) 84 (92) maskor.
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Varv 8: *Sticka 2 aviga, [1 rät, omslag, 1 rät, 2
aviga, ö1a] 4 (5) 6 (6) 6 (7) ggr, 1 rät, omslag, 1 rät,
2 aviga, fm, 5 räta, ö1h, fm, 2 räta, fm, ö1v, 5 räta,
fm*, upprepa *-* = 90 (102) 114 (114) 114 (126)
maskor.
Varv 9: Sticka rät på rät och avig på avig (omslagen
stickas räta) med ökningar på var sida om axelmaskorna.
Varv 10: Sticka rät på rät och avig på avig med ökningar på var sida om axelmaskorna.
Varv 11: *Sticka 2 aviga, [drö2, 3 aviga] 4 (5) 6 (6)
6 (7) ggr, drö2, 2 aviga, fm, sticka räta maskor till
nästa markör, ö1h, fm, 2 räta, fm, ö1v, sticka räta
maskor till nästa markör, fm, upprepa *-*.
Varv 12: * Sticka 2 aviga, [1 rät, omslag, 1 rät, 3
aviga,] 4 (5) 6 (6) 6 (7) ggr, 1 rät, omslag, 1 rät, 2
aviga, fm, sticka räta maskor till nästa markör, ö1h,
fm, 2 räta, fm, ö1v, sticka räta maskor till nästa markör, fm, upprepa *-*.
Varv 13: Sticka rät på rät och avig på avig (omslagen
stickas räta) med ökningar på var sida om axelmaskorna.
Varv 14: Sticka rät på rät och avig på avig med ökningar på var sida om axelmaskorna.
Upprepa varv 11 - 14 tills det är 15 (16) 16 (18) 20
(20) ökningar vid axelmaskorna = 142 (158) 170
(178) 186 (198) maskor.
Nu skall arbetet delas så att fram- och bakstycke
stickas var för sig:
Nästa varv: Sticka flätmönstret enligt varv 11 (och
slätstickning efter den blå markören) fram till den
första gröna markören vid axelmaskorna, ta bort
markören, maska av de två axelmaskorna och ta bort
markören, fortsätt sticka mönster och slätstickning
fram till nästa gröna markör, ta bort markören, maska
av de två axelmaskorna och ta bort markören, sticka
slätstickning varvet ut. Bryt garnet och flytta maskorna fram till avmaskningen till högerstickan utan
att sticka dem = 64 (71) 76 (80) 84 (89) maskor på
vardera stycke.
Flätmönster stickat fram och tillbaka:
Varv 1: Sticka 2 aviga, [drö2, 3 aviga] 4 (5) 6 (6) 6
(7) ggr, drö2, 2 aviga.
Varv 2: Sticka 2 räta, [1 avig, omslag, 1 avig, 3 räta]
4 (5) 6 (6) 6 (7) ggr, 1 avig, omslag, 1 avig, 2 räta.
Varv 3: Sticka rät på rät och avig på avig (omslagen
stickas räta).
Varv 4: Sticka rät på rät och avig på avig.
Upprepa varv 1 - 4.
Bakstycke
Nästa varv (avigsidan): Sticka 19 (20) 20 (22) 24
(24) aviga, sticka flätmönstrets varv 2, 19 (20) 20
(22) 24 (24) aviga = 69 (77) 83 (87) 91 (97) maskor.
Fortsätt att sticka flätmönster med slätstickning på
båda sidor tills ärmhålet mäter 8 (9) 9 (10) 10 (11)
cm från de avmaskade axelmaskorna, sista varvet
skall stickas från avigsidan. Sätt en markering i båda
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sidor på det sista varvet.
Nästa varv (rätsidan): Sticka 1 rät, ö1h, sticka rätt
och flätmönster som tidigare tills det återstår 1
maska, ö1v, 1 rät.
Sticka 3 varv utan ökningar (med slätstickning och
flätmönster). Upprepa dessa 4 varv totalt 3 (3) 3 (3)
4 (4) ggr = 75 (83) 89 (93) 99 (105) maskor, sista
varvet stickas från avigsidan. Bryt garnet.
Framstycke
Börja sticka från avigsidan och sticka som bakstycket.
Bryt inte garnet.
Flätmönster stickat runt:
Varv 1: Sticka 2 aviga, [drö2, 3 aviga] 4 (5) 6 (6) 6
(7) ggr, drö2, 2 aviga.
Varv 2: Sticka 2 aviga, [1 rät, omslag, 1 rät, 3 aviga]
4 (5) 6 (6) 6 (7) ggr, 1 rät, omslag, 1 rät, 2 aviga.
Varv 3: Sticka rät på rät och avig på avig (omslagen
stickas räta).
Varv 4: Sticka rät på rät och avig på avig.
Upprepa varv 1 - 4.
Kroppen
Fortsätt att sticka runt:
Nästa varv (rätsidan): Sticka framstyckets maskor,
lägg upp 2 (2) 3 (4) 4 (5) nya maskor, använd tex
enkel uppläggning (uppläggning med omslag), sätt
en markör (sidmarkör) lägg upp 2 (2) 3 (4) 4 (5)
nya maskor, sticka bakstyckets maskor och lägg upp
2 (2) 3 (4) 4 (5) sätt en markör (varvmarkör, visar
varvets början) lägg upp 2 (2) 3 (4) 4 (5) nya maskor
och sammanfoga för att sticka runt = 158 (174) 190
(202) 214 (230) maskor.
Fortsätt att sticka slätstickning och flätmönster runt
tills arbetet mäter 15 (16) 19 (21) 22 (23) cm från
ärmhålet, avsluta med flätmönstrets 1:a varv.
Byt till rundsticka 3 mm.
Endast storlek 2, 6 och 10 år
Nästa varv: **Sticka 2 aviga maskor tillsammans, *2
räta, 2 aviga*, upprepa *-*, fram till första flätan, [2
räta, 1 aviga, 2 aviga tillsammans] 4 (5) 6 (6) 6 (7)
ggr, 2 räta, #2 aviga, 2 räta #, upprepa #-#, till 2
maskor före markören, 2 aviga tillsammans **, fm,
upprepa **-** = 146 (-) 178 (-) 202 (-) maskor.
Nästa varv: Sticka 1 avig, *2 räta, 2 aviga *, upprepa
*-*, tills det återstår 1 maska, 1 avig.
Upprepa det senaste varvet tills mudden mäter 4 (-)
5 (-) 6 (-) cm. Avmaska rät på rät och avig på avig.
Endast storlek 4, 8 och 12 år
Nästa varv: Sticka 1 rät, *2 aviga, 2 räta *, upprepa
*-*, till 2 maskor före flätningen, 2 aviga, [2 räta,
1 avig, 2 aviga tillsammans]4 (5) 6 (6) 6 (7) ggr, 2
räta, #2 aviga, 2 räta #, upprepa #-#, till 2 maskor
före flätorna på bakstycket, 2 aviga, [2 räta, 1 avig,
2 aviga tillsammans] 4 (5) 6 (6) 6 (7) ggr, 2 räta,
upprepa #-# tills det är 3 maskor kvar på varvet, 2
aviga, 1 rät = - (164) - (190) - (216) maskor.
Nästa varv: Sticka 1 rät, *2 aviga, 2 räta *, upprepa
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*-*, tills det återstår 1 maska, 1 rät.
Upprepa det senaste varvet tills mudden mäter - (5) (5) - (6) cm. Avmaska rät på rät och avig på avig.
Ärmar (samtliga storlekar) båda stickas lika
Mät 3 cm ner från axelmaskorna och sätt en markör
på både fram- och bakstycke.
Plocka från rätsidan med rundsticka (eller
strumpstickor) 4 mm och 1 tråd Arwetta Classic och 1
tråd Tilia upp maskor utmed ärmhålet.
Börja mitt i botten på ärmhålet och plocka upp 8
(8) 9 (10) 12 (12) maskor fram till första markören,
plocka upp 14 (16) 16 (18) 18 (20) m maskor fram
till markören som sitter 3 cm från axeln, plocka upp
14 maskor fram till nästa markör, plocka upp 14 (16)
16 (18) 18 (20) maskor fram till sista markören och 8
(8) 9 (10) 12 (12) maskor fram till den första upplockade maskan= 58 (62) 64 (70) 74 (78) maskor.
Sammanfoga för att sticka runt och sätt en markör
som visar varvets början..
Nästa varv: Sticka räta maskor fram till andra markören, sticka 1 rät och 1 vriden rät i var och en av de 14
maskorna fram till nästa markör, sticka räta maskor
varvet ut = 72 (76) 78 (84) 88 (92) maskor.
Sticka förkortade varv (se ovan) för att forma puffärmen:
Varv 1 (rätsidan): Sticka rätt tills det återstår 8 (8) 9
(10) 12 (12) maskor, vänd.
Varv 2: Gör en vändmaska, sticka avigt tills det återstår 8 (8) 9 (10) 12 (12) maskor, vänd.
Varv 3: Gör en vändmaska, sticka rätt tills det återstår 5 (5) 6 (7) 9 (9) maskor, vänd.
Varv 4: Gör en vändmaska, sticka avigt tills det återstår 5 (5) 6 (7) 9 (9) maskor, vänd.
Varv 5: Gör en vändmaska, sticka rätt tills det återstår 2 (2) 3 (4) 6 (6) maskor, vänd.
Varv 6: Gör en vändmaska, sticka avigt tills det återstår 2 (2) 3 (4) 6 (6) maskor, vänd.

Sida 4
Varv 4: Sticka rät på rät och avig på avig.
Upprepa varv 1 - 4 totalt 5 (7) 7 (7) 8 (8) ggr och
varv 1 ytterligare 1 ggr.
Avmaska med elastisk avmaskning:
Sticka 2 räta 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 maska (rät eller avig som på varvet innan)*,
upprepa *-* tills alla maskor är avmaskade.
Montering
Fäst trådändarna noga och tvätta tröjan enligt tvättinstruktionen på banderollen för Tilia, lägg ut den på
en handduk och låt torka plant.

Endast storlek 10 och 12 år
Varv 7: Gör en vändmaska, sticka rätt tills det återstår 3 (3) maskor, vänd.
Varv 8: Gör en vändmaska, sticka avigt tills det återstår 3 (3) maskor, vänd.
Samtliga storlekar
Nästa varv: Gör en vändmaska, sticka räta maskor
varvet ut.
Fortsätt att sticka slätstickning runt tills arbetet mäter
24 (25) 28 (30) 31 (33) cm från ärmhålet.
Nästa varv: Sticka 0 (4) 3 (6) 4 (2) räta, *2 räta tillsammans*, upprepa *-*, tills det återstår 0 (4) 3 (6)
4 (4) maskor, 0 (4) 3 (6) 4 (2) räta = 36 (42) 42 (48)
48 (48) maskor.
Byt till rundsticka (eller strumpstickor) 3,5 mm, sticka
flätmönster:
Varv 1: *drö2, 3 aviga*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 2: *1 rät, omslag, 1 rät, 3 aviga*, upprepa *-*
varvet ut.
Varv 3: Sticka rät på rät och avig på avig (omslagen
stickas räta).
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