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92452. 'Leo' - raglantröja med leopardmönster till stora och små
Jag älskar leopardmönster, men ibland kan det bli 'lite för mycket'. Därför designade jag denna tröja med leopardbård. Med
bården får jag effekten av mönstret, men kan samtidigt 'njuta' av slätstickningen däremellan. Jag tycker vuxna och barn är
superfina i de matchande tröjorna - det ger en fantastisk samhörighet. / designer Kirsten
GARNKVALITÉ Astrid (100 % Ull - Superwash. Nystan ca 50 g = 125 m)
MASKTÄTHET Ca 22 m x 30 v i slätstickat mönster på st 4 mm = 10 x 10 cm.
GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
DAM:
STORLEKAR-DAM XS(S)M(L)XL(2XL)3XL(4XL)
STORLEKAR-EU 32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)56-58(60-62)
ÖVERVIDD Ca 95(100)105(115)125(135)150(160) cm
HEL LÄNGD Ca 61(62)63(63)64(65)66(67) cm
ÄRMLÄNGD Ca 46(46)46(45)44(42)42(40) cm
GARNÅTGÅNG
Fg 1: Ca 450(450)500(550)600(650)750(800) g (fg 18402 off white)
Fg 2: Ca 50(50)50(50)50(50)50(50) g (fg 18417 jeansblå)
Fg 3: Ca 50(50)50(50)50(50)50(50) g (fg 18425 terracotta)
Fg 4: Ca 50(50)50(50)50(50)50(50) g (fg 18424 karry)
BARN:
STORLEKAR-ÅLDER 1-2(2-4)4-6(6-8) år
STORLEKAR-CL 86-92(98-104)110-116(122-128) cl
ÖVERVIDD Ca 61(65)70(75) cm
HEL LÄNGD Ca 37(40)42(47) cm
ÄRMLÄNGD Ca 21(26)31(35) cm
GARNÅTGÅNG
Fg 1: Ca 200(200)250(300) g (fg 18402 off white)
Fg 2: Ca 50(50)50(50) g (fg 18417 jeansblå)
Fg 3: Ca 50(50)50(50) g (fg 18425 terracotta)
Fg 4: Ca 50(50)50(50) g (fg 18424 karry)
STRUMPSTICKOR 4 mm
RUNDSTICKA 4 mm, 40 och 80-120 cm
Matchande mössa: Mönster 91414
FÖRKLARINGAR
Slätstickning i rundvarv: Rm alla v.
Mönster: Stickas enligt diagram. Diagrammet stickas i samma bottenfärg, men med olika mönsterfärger.
Ökningar på ärmar: Efter första m och före sista m på v: Ta upp tråden mellan m och sticka den vriden rät. Det ökas 2 m per
ökningsvarv.
OBS! Tröjan rundstickas nedifrån och arb delas vid ärmhålen. Ärmarna rundstickas separat och sätts sedan samman med bålen och
därefter rundstickas oket med raglanärmar. Nedtill på bål och ärmar är det en resårmudd. Mönstret stickas som bårder på bål, ärmar
och ok. När det endast står ett tal gäller det för alla storlekar.
DAM
BÅL
Lägg med fg 1 upp 208(220)228(252)272(296)328(352) m på rundst 4 mm. Ta ihop till en ring och rundsticka resår, 2 rm, 2 am, i 6
cm. På sista v ökas 1(0)3(1)3(1)2(0) m = 209(220)231(253)275(297)330(352) m. Byt till slätst och sticka 2 v med fg 1. Sticka mönster
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enligt diagrammet, en gång på höjden, med fg 1 som bf och fg 2 som mf. Fortsätt med fg 1 i slätst till arb mäter
39(38)37(36)35(33)31(30) cm från nederkanten. Nu delas arb för ärmhål.
ÄRMHÅL
Sticka 99(105)110(120)132(142)158(169) m (= m för halva vänstra ärmhålet + framstycket), maska av 10(10)12(12)12(12)14(14) m
för höger ärmhål, sticka bakstyckets 95(100)103(115)125(137)151(162) m, maska av 10(10)12(12)12(12)14(14) m för vänstra
ärmhålet = 94(100)104(114)126(136)151(162) m på framstycket och 95(100)103(115)125(137)151(162) m på bakstycket (varvstarten
har nu flyttats fram hit). Låt arb vila medan du stickar ärmarna.
ÄRMAR
Lägg med fg 1 upp 52(52)56(56)60(60)64(64) m. Ta ihop till en ring och rundsticka resår, 2 rm, 2 am, i 6 cm. Byt till slätst och sticka 2
v med fg 1. Sticka mönster enligt diagrammet, en gång på höjden, med fg 1 som bf och fg 3 som mf. Samtidigt ökas 2 m mitt under
ärmen (se förklaringar) på vart 8:e(7:e)6:e(5:e)5:e(4:e)3:e(3:e) v, totalt 14(16)17(19)21(24)29(32) ggr. Efter mönstret stickas slätst
med fg 1. När du har 80(84)90(94)102(108)122(128) m stickas rakt till arb mäter 46(46)46(45)44(42)42(40) cm från nederkanten,
maska av 10(10)12(12)12(12)14(14) m för ärmhål mitt under ärmen.
Sticka andra ärmen likadant.
RAGLAN
Fortsätt på bålen. Efter bakstycket stickas vänstra ärmen över på samma rundsticka, plm, sticka framstycket, plm, sticka högra ärmen
över på samma rundsticka, plm, sticka bakstycket, placera 2 markörer, som utöver intagningarna visar varvstarten.
Du har nu 329(348)363(393)431(465)518(552) m.
Intagningsvarv raglan: Flytta dubbelmarkörerna, sticka 1 rm, 2 rm tills, *rm till 3 m före nästa markör, 2 vr rm tills i bmb, 1 rm, flm, 1
rm, 2 rm tills*, upprepa *-* ytterligare 2 ggr, sticka till 3 m före dubbelmarkören, 2 vr rm tills i bmb, 1 rm.
Upprepa detta intagningsvarv vartannat v, i totalt 9(10)11(12)14(16)19(21) raglanint. Sticka mönster enligt diagrammet, en gång på
höjden, med fg 1 som bf och fg 4 som mf. Mönstret stickas naturligt in på var del. Det stickas inte mönster på de 2 rm mellan raglanint
- dessa stickas naturligt i fg 1.
Fortsätt i slätst med fg 1 och raglanint till du stickat totalt 30(32)33(37)41(45)51(55) raglanint = 89(92)99(97)103(105)110(112) m.
Justera maskantalet till 88(92)96(96)104(104)108(112) m.
HALSKANT
Sticka resår, 2 rm, 2 am, i 6 cm. Maska av i resår.
MONTERING
Sy ihop hålet under ärmarna. Vik in halskanten på hälften så den blir 3 cm och sy fast den på insidan.
BARN
BÅL
Lägg med fg 1 upp 132(140)152(164) m på rundst 4 mm. Ta ihop till en ring och rundsticka resår, 2 rm, 2 am, i 4 cm. På sista v ökas
med 0(3)2(1) m = 132(143)154(165) m. Byt till slätst och sticka 2 v med fg 1. Sticka mönster enligt diagrammet, en gång på höjden,
med fg 1 som bf och fg 2 som mf. Fortsätt med fg 1 i slätst till arb mäter 23(25)26(30) cm från nederkanten. Nu delas arb för ärmhål.
ÄRMHÅL
Sticka 62(68)72(77) m (= m för halva vänstra ärmhålet + framstycket), maska av 8(8)10(10) m för högra ärmhålet, sticka bakstyckets
58(63)67(73) m, maska av 8(8)10(10) m för vänstra ärmhålet = 58(64)67(72) m på framstycket och 58(63)67(73) m på bakstycket
(varvstarten har nu flyttats fram hit). Låt arb vila medan du stickar ärmarna.
ÄRMAR
Lägg med fg 1 upp 40(40)44(44) m på strumpst 4 mm. Ta ihop till en ring och rundsticka resår, 2 rm, 2 am, i 4 cm. Byt till slätst och
sticka 2 v med fg 1. Sticka mönster enligt diagrammet, en gång på höjden, med fg 1 som bf och fg 3 som mf. Samtidigt ökas 2 m mitt
under ärmen (se förklaringar) på vart 8:e(7:e)8:e (8:e) v totalt 6(8)9(11) ggr. Efter mönstret stickas slätst med fg 1. När du har totalt
52(56)62(66) m stickas rakt till arb mäter 21(26)31(35) cm från nederkanten, maska av 8(8)10(10) m för ärmhål mitt under ärmen.
Sticka den andra ärmen likadant.
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RAGLAN
Fortsätt på bålen. Efter bakstycket stickas vänstra ärmen över på samma rundsticka, plm, sticka framstycket, plm, sticka högra ärmen
över på samma rundsticka, plm, sticka bakstycket, placera 2 markörer, som utöver intagningarna visar varvstarten.
Du har nu 204(223)238(257) m.
Intagningsvarv raglan: Flytta dubbelmarkörerna, 1 rm, 2 rm tills, *sticka till 3 m före nästa markör, 2 vr rm tills i bmb, 1 rm, flm, 1 rm,
2 rm tills*, upprepa *-* ytterligare 2 ggr, sticka till 3 m före dubbelmarkören, 2 vr rm tills, 1 rm.
Upprepa detta intagningsvarv vartannat v, i totalt 3(3)4(5) raglanint. Sticka mönster enligt diagrammet, en gång på höjden med fg 1
som bf och fg 4 som mf. Mönstret stickas naturligt in på var del. Det stickas inte mönster på de 2 rm mellan raglanint - dessa stickas
naturligt i fg 1.
Fortsätt i slätst med fg 1 och raglanint till du stickat totalt 17(18)19(21) raglanint = 68(79)86(89) m. Justera maskantalet till
68(76)84(88) m.
HALSKANT
Sticka resår, 2 rm, 2 am, i 6 cm. Maska av i resår.
MONTERING
Sy ihop hålet under ärmarna. Vik in halskanten på hälften så den blir 3 cm och sy fast den på insidan.
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Tips & Råd
Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i
samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med
tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från
parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan
färgerna.

Förkortningar
Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre
maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm=flytta markör,
fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska,
m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta
maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv,
vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning
Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe,
enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm=flytta markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger,
hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor,
mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe,
st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel
stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
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