
#Strömsötröjan



Strömsötröjan stickas nerifrån upp, sluten 
stickning så att bålen (mage och rygg) stickas 
i ett och läggs till sidan vartefter ärmarna stick-
as skilt var för sig. Sedan förenas ärmarna med 
bålen och oket stickas upp till halslinningen. 
Sist sys bara de korta sömmarna i ärmhålorna. 
Ett enkelt sätt att sticka en tröja. Det blir ingen 
skillnad på bak och framsida.

Stickfasthet 18 m på bredden och 23 m på 
höjden = 10 x 10 cm.

Obs! Kontrollera stickfastheten noga och byt 
till större stickor om du stickar spändare, och 
till mindre om du stickar lösare. Det är vik-
tigt att göra en provlapp med det garn du vill 
använda innan du börjar. Lägg upp 25–30 m 
och sticka en provlapp som du kan mäta och 
räkna maskantal per 10 cm på. Genom att byta 
storlek på stickorna kan du justera så att du 
får 18 m på 10 cm bredd, och 10 cm på höjden 
med 23 varv.

STICKOR

Rundsticka 3,5 mm och 3 mm 80 cm samt 
strumpstickor (eller rundsticka 40 cm) 3,5 mm 
och 3 mm. Eller den storlek på stickorna som 
du själv behöver för att få rätt stickfasthet. 

Anpassa val av storlek på din tröja enligt den 
rörelsemån du själv vill ha.

MÅTTABELL

Storlekar: (XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)
Övervidd: ca (84) 92 (100) 108 (116) 124 (132) 
cm
Totallängd från övrekant halshål (axel) ner till 
uppläggningskanten: ca (61) 63 (68) 71 (75) 
78 (81) cm
Ärmlängd till ärmhål: ca (45) 46 (47) 48 (49) 
50 (51) cm

Obs! Både ärmlängden och längden på trö-
jan är lätt att justera och sticka enligt önskad 
längd. I mönstret hittar du också förslag till oli-

ka individuella anpassningar. Plaggets slutliga 
mått är alltid beroende av din egen stickfast-
het, garnval och sträckning vid blötläggning.
Anvisningarna är angivna enligt storleksord-
ning (XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)

GARN

Drops Karisma 100 m /50g
gul (colour 52) (7) 7 (8/9) 10 (12) 13 (14) nystan
vit (colour 19) 2 nystan för alla storlekar utom 
XXXL som behöver 3 nystan
Andra garn du till exempel kan byta till: No-
vitas Sju bröder, Sandnes garn Perfect, Istex 
Lettlopi eller motsvarande.

Det figurativa mönstret för oket är 14 m brett 
vid starten och upprepas (16) 17 (18) 19 (20) 
21 (23) ggr.

FÖRKORTNINGAR

r = rät maska
a = avig maska
m = maska
v = varv

BÅL

Lägg med bottenfärgen upp (146) 160 (176) 
194 (208) 224 (240) m på rundsticka 3 mm. 
Se till att stickningen inte vrids när du nu ska 
sticka runt. Sätt en markör vid varvstarten om 
du vill.
Sticka resårstickning 1 r, 1 a i 5 cm.

Byt till sticka 3,5 mm och sticka slätstickning 
(räta maskor runt hela vägen) tills bålen mäter 
(36) 38 (40) 42 (44) 46 (48) cm från nedre 
kanten (uppläggningen) eller önskad längd.

Avmaska de (4) 5 (6) 8 (7) 9 (10) sista mas-
korna och de (4) 5 (6) 8 (7) 9 (10) första på 
följande varv i ena sidan (hit kommer första 
ärmen). Lägg arbetet till sidan och låt det vila 
medan du stickar en ärm.



ÄRM

Lägg upp (38) 40 (42) 44 (46) 48 (50) m på 
strumpstickor nr 3 och sticka resår 1 r, 1 a i 5 
cm. Varvstarten kommer mitt under ärmen.

Byt till stickor 3,5 mm och sticka slätstickning 
(alla maskor räta) och öka med (3,5) 4 (4) 3,5 
(3,5) 3 (2,5) cm mellanrum, 1 m på var sida 
om mittersta maskan (startmaskan). Dvs 2 
maskor per ökningsvarv. Totalt ökas (9) 10 (11) 
12 (12) 14 (17) gånger. Första ökningen görs 
direkt efter mudden (har du smala handleder 
kan du anpassa och öka lite senare, men se till 
att få med alla ökningar). Sticka tills ärmen 
mäter (45) 46 (47) 48 (49) 50 (51) cm eller 
önskad längd. Du har då totalt (56) 60 (64) 
68 (70) 76 (84) m. Avmaska de (4) 5 (6) 8 (7) 
9 (10) första och de (4) 5 (6) 8 (7) 9 (10) sista 
maskorna (mitt under ärmen).

Trä nu på ärmens (48) 50 (52) 52 (56) 58 (64) 
m på bålens rundsticka i öppningen där du 
avmaskade på bålen och sticka (65) 70 (76) 81 
(90) 94 (100) m på bålen fram till nästa sida 
där du sedan avmaskar (8) 10 (12) 16 (14) 18 
(20) m för nästa ärm (det är alltså de sista 
maskorna och de första på följande varv du 
avmaskar så observera att varvets start flyttas 
efter att du trätt på nästa ärm).

Lägg arbetet till sidan och sticka nästa ärm 
likadant som den första och trä sedan den 
ärmens maskor på rundstickan. Från och med 
nu startar varvet här, efter den andra ärmens 
påträdning.

OKET

Du har nu sammanfört bål och två ärmar och 
har totalt (226) 240 (256) 266 (292) 304 (328) 
m. Sticka (1) 1 (4) 8 (10) 12 (14) varv med 
bottenfärgen. Alltså ca (0,5) 0,5 (1,5) 3,5 (4) 
5 (6) cm.

VALFRI ANPASSNING

Här kan du nu lägga över hälften av maskorna 
på en annan lång rundsticka och prova tröjan 
så här långt.

Den mönsterstickade delen av oket, inklusive 
halslinningen, kommer att vara ca (24,5) 25 
(25,5) 26 (26,5) 26,5 (26,5) cm lång så genom 
att kontrollmäta här kan du anpassa din egen 
tröjstorlek och rörelsevidd så att den passar 
perfekt på just dig. Lägg till ca 2 varv per öns-
kad cm här i så fall, och sticka dem innan du 
fortsätter enligt beskrivningen. Tänk på att 
för varje varv kommer ärmhålan längre ner, 
vilket kan vara bra om du inte vill ha den för 
tajt under armarna men även göra den pösig 
om du har mindre byst.

OKET SKA BÖRJA MÖNSTERSTICKAS

Sticka ett varv till och minska samtidigt jämnt 
fördelat på det varvet: (2) 2 (4) 0 (12) 10 (6) 
m så att du har (224) 238 (252) 266 (280) 
294 (322) m när du börjar sticka enligt dia-
grammet.

Den färg du inte stickar med tvinnas med 
på baksidan hela tiden. Låt gärna mönster-
färgen vara dominant dvs, hämta alltid den 
tråden under den andra tråden och låt alltid 
bottenfärgstråden gå över mönsterfärgen på 
baksidan.

Sticka nu oket enligt diagrammet. Mönstret 
är 14 m brett vid starten och upprepas (16) 17 
(18) 19 (20) 21 (23) gånger runt oket. Observe-
ra att det sker minskningar på varv 18, 23, 28, 
32, 38, 42, 45, 48 och 50. Läs anvisningarna 
vid diagrammet. Varv nr 40 stickas enbart för 
storlekarna M, L, XL, XXL, XXXL. Varv 44 en-
bart för storlek L, XL, XXL och XXXL. Varv 46 
stickas alla storlekar utom XS. Varv 47 enbart 
för storlek XL, XXL och XXXL. När det gäller 
de andra storlekarna hoppar man bara över de 
varv som inte berör den storlek man stickar. 

När diagrammets sista varv stickats har du nu 
(80) 85 (90) 95 (100) 105 (115) m.



HALSLINNING

Sticka 1 varv med bottenfärg. Prova tröjan för 
att avgöra hur tajt du vill ha den runt halsen. 
Har du bytt till en kortare rundsticka rekom-
menderar jag att sätta hälften av maskorna på 
en annan rundsticka innan provningen.

Valfri anpassning av halslinningen: Tycker du 
att du vill ha halslinningen högre upp så stick-
ar du nu de extra varv du vill ha, 2 varv ger ca 
1 cm extra.

Har du bred hals/nacke hoppa över följande 
minskning. Vill du ha den tajtare runt halsen, 
minskas jämnt fördelat (4) 4 (5) 6 (7) 8 (14) 
m = (76) 81 (85) 89 (93) 97 (101) m, genom 
att sticka 2 r tillsammans.

Byt till stickor nr 3 (eller 0,5 mm mindre än 
det du stickat med) och sticka två varv (räta 
maskor). Avmaska på följande varv. Du får då 
en kant som rullar sig så att avigsidan blir 
synlig.

Sy ihop sömmarna under ärmarna och fäst 
alla trådar.

Fukta tröjan och lägg den att ligga plant och 
låt torka. Forma tröjan som du vill ha den. 
Maskorna lägger sig snyggare och du får ett 
bättre slutreslutat efter detta. Tröjan kan töja 
rejält på längden efter blötläggning så kont-
rollera noga ärmarna och bålens längd när du 
lägger ut den plant. 

MÖNSTERDIAGRAM

Obs! Läs anvisningarna vid diagrammet extra 
noga.
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