
kan 5 (7) 7 (10) ggr. Därefter på 
vartannat v 5 (4) 7 (5) ggr = 48 
(52) 60 (64) m. Sticka rakt upp 
tills ärmen mäter ca 15 (17) 20 
(23) cm, sluta med varv 2 eller 
varv 5 i diagrammet. 
På nästa varv avmaskas  för 
ärmhål/raglan: Maska av söm-
maskan + 2 maskor till, sticka 
till det återstår 2 m på varvet, 
maska av dem. Låt resterande 
43 (47) 55 (59) m vila och sticka 
1 ärm till på samma sätt. 

OK OCH HALSKANT
Nu sätts alla delarna in på 
rundsticka och det fortsätter 
med diagrammet: 
Sticka över framstyckets mas-
kor, därefter ärm, bakstycke och 
sist andra ärmen =180 (196) 
228 (244) m på varvet.
Sätt markörer enl följande: 
Räkna 2 maskor in i varje sida 
på fram- och bakstycket och sätt 
markörer. Gör likadant med 
 ärmarna och sätt markörer. Det 
finns nu markörer på varje sida 
om 4 m i de 4 ”raglansömmar-
na”. 
Dessa ”raglansömmar” stickas 
med fg 2 i slätstickning  hela 
vägen upp och på varv 2 och 
varv 5 i mönstret stickas det 
med fg 1. Var dock uppmärk-
sam på att vid varvets slut (= 
mitt i raglansömmen) ska alla  
4 m stickas med fg 2 efter var-
andra oavsett om det är varv 2 
eller v 5 i diagrammet.  De 2 
varven emellan stickas i fg 1.  
Samtidigt stickas raglanintag-
ningar på varje sida om dessa  
4 maskorna enl följande:  2 m 
vridet räta tills efter och 2 r tills 
före de 4 m.
Dessa intagningarna stickas på 
vartannat varv  3 (2) 3 (2) ggr. 
Därefter på *varje v 2 ggr och 
vartannat v 1 ggr*. Upprepa *–* 
till det finns  60 (68) 76 (76) m 
kvar på varvet. 
Halskant i resår med sprund 
mitt fram (varvets början): 
Sticka slätstickning med fg 1 
och sluta med den mittersta m 
på framstycket (här delas för 
sprund). Sticka 1 m i maskan 
under mittmaskan mitt fram =  
2 m mitt fram i samma maska.  
Fortsätt runt i resår 1 a 1 r och 
sluta med den först stickade 
mittmaskan. Vänd och sticka nu 
fram och tillbaka i resår. När det 

är stickat 5 (5) 7 (7) v skiftas till 
fg 2 och sticka 1 v resår. Maska 
av i resår. 

MONTERING
Sy ihop de avmaskade maskor-
na under ärmen med bålens 
maskor. Sy eller virka 1 träns 

med fg 1 på den ena sidan av 
halsresåren. Sy i 1 knapp på den 
andra sidan. Sy fast 3 knappar 
med ca 3 (3) 4 (4) cm:s mellan-
rum på framstycket, se bild.

Beskrivning: Babyfilt Drops 
design och tröja Kinna textil.

Töjbar resår 
är lätt att trä 
över huvudet 
på de små.

Behöver du hjälp  
med beskrivningen? 

Kontakta butiken  
där du har köpt  

ditt garn.
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