
Beskrivning       4417 Lilla Lottes flättröja 

Storlek: S (M) L (XL)   

Övervidd: 93 (100) 113 (120)    

Längd: 
Ärmlngd: 
 

45 
28 

(48) 
(29) 

51 
30 

(54) cm 
(31) cm 

  

Garn: 
 

Cewec´s Katmandu, (19%Yak, 36% Merino, 37% 

Bambu, 8% polyamid. 50 g = 125 m)  
Garnåtgång:  
Fg 20 

 
10 

 
(11) 

 
12 

 
(13) 

nystan 

  

Stickor: 
 

Rundstickor 3 och 4, strumpstickor 3 och 4, kort 
rundsticka 3, hjälpsticka till flätorna. 
 

Stickfasthet: 30 m/32 varv flätmönster = 10 cm på stickor 4 
22 m slätstickning = 10 cm på stickor 4 

Förkortningar: 
 

m = maskor, p = sticka, r = rät, a = avig, sm = 
tillsammans, vr = vriden, hj.st = hjälpsticka 

Info:  
 

 
 

Flätor: Sätt 4 m på en hj.st framför arb. Sticka 4 m rät, 
sticka maskorna från hj.st rät 

OBS -  Modellen är kort – och med ¾ ärmar. Önskas modellen  8 
cm längre, lägg till 2 nystan till garnåtgången, och sticka 

de 8 cm FÖRE avmaskningen för ärmhålen. 
 

Rygg/Framstycke: Lägg upp med rundsticka 3, 270 (288) 324 (342) m.  

Sticka runt i resår, 1 r 1 a, i 5 cm.  

Byt till rundsticka 4 och sticka ett varv slätstickning samtidigt som det ökas 10 (12) 

16 (18)m  jämnt fördelat = 280 (300) 340 (360)m. Sätt en märktråd i varvets början, 

och efter 140 (150) 170 (180) m  för markering av sidsöm.  

Fortsätt med mönster så här: 1 a, *8 r, 2 a* upprepa från * till * varvet runt och 

avsluta med 8 r, 1 a.  

Sticka 11:e v så här: 1 a, * sticka fläta efter beskrivning under INFO, 2 a* upprepa 

från * till * varvet runt, men avsluta varvet med 1 fläta, 1 a. 

Fortsätt sedan med att sticka flätor  på vart 12:e varv. Sticka tills arb mäter 26 (28) 

30 (32) cm. Maska av till ärmhål sål här: Maska av de 6 första maskorna, sticka fram 

til 6 maskor före sidmarkeringen, maska av 12m, sticka till det återstår 6 m på 

varvet, maska av de sista 6 m. Det är 128 (138) 158 (168) m på var del. Låt arb vila. 

Lägg märke till på vilket varv i flätmönstret som avmaskningen för ärmhålen är 

gjorda. Sticka ärmar.  

Ärmar:  Lägg upp på strumpstickor 3, 70 (80) 90 (90) m. Sticka runt i resår som på 

rygg/framstycket i 5 cm. Byt til strumpstickor 4. Sticka slätstickning och öka på första 

varvet 30 m  jämnt fördelat till 100 (110) 120 (120) m. Sticka flätmönster på samma 

sätt som på rygg/framstycket tills ärmen mäter 28 (29) 30 (31) cm. Maska av varvets 

första 6 m, sticka till det återstår 6 m på varvet, och avmaska dem. = 88 (98) 108 



(108) m. OBS – var uppmärksam på att avmaskningen görs på samma varv i 

flätmönstret som  på bak/framstycket. Låt arb vila och sticka en ärm till  

Raglan: Placera in ärmarna på rundstickan med de avmaskade maskorna över 

varandra. Det är 432 (472) 532 (552) m på varvet. Sätt en märktråd i var 

sammanfogning. Första märktråden i en avvikande färg från de övriga, för att 

markera varvets början. 

Sticka 3 varv i flätmönster över alla maskorna. 

Sticka raglan-intagningar från varvets början så här: Sticka 2 r sm, *sticka fram till 2 

maskor före nästa märktråd, sticka 2 vr r sm, sticka 2 r sm* upprepa från * till * och 

avsluta med att sticka fram till 2 m före varvets början, sticka 2 vr r sm. Upprepa 

raglan-intagningarna på var 3:e v, till det är stickat sammanlagt 19 (20) 21 (22) 

raglan-intagningar. OBS – det stickas flätor före och efter raglan-intagningarna så 

länge det är möjligt. Sticka 2 varv. 

På nästa varv, som är ett raglan-intagningsvarv, minskas samtidigt  över flätorna så 

här: 2 r, 2 r sm, 2 r sm, 2 r = 6 m i vart fält med räta maskor. 

Sticka ett varv som maskorna visar. Sticka ytterligare ett minskningsvarv över de räta 

maskorna så här: 1 r, 2 r sm, 2 r sm, 1 r = 4 m i vart fält med räta maskor. 

Sticka ett varv med raglan-intagningar.  

Sticka ett varv som maskorna visar. 

Sticka ett varv  med både raglan-intagningar OCH minskningar i fältet med räta 

maskor så här: 2 r sm, 2 r sm, = 2 m i vart "rät-fält". 

Det är nu 112 (120) 138 (136) m på varvet. 

Halskant: Byt till en kort rundsticka 3. Sticka 6 cm resår 1 r, 1 a. Maska av löst. Vik 

in  halskanten mot avigsidan och  fäst den. 

 

Montering: Sy igen de små hålen under var ärm. Fäst trådar. Lägg arb mellan fuktiga 

duka och låt det torka.  

 

Design: Lotte Nornes 

 

 

 

 

 

 

 


