
POJKTRÖJA 
I RUTOR  
 STORLEK 10 (12) 14 år

GARN: Tanja 100 g från Falkgarn AB 



 STORLEK:              10 år 12 år    14 år
GARNÅTGÅNG:
Bottenfärg 1         400g  400g     500g
Färg 2                   100g  100g     100g
Färg 3           100g  100g     100g
Färg 4                   100g  100g     100g

STICKOR:              nr 4 och nr 4,5 
MASKTÄTHET:       18 m på stickor nr 4,5 = 10 cm. Byt till grövre stickor om du stickar fastare,  
          eller tunnare om du stickar lösare. Sticka första och sista m rät 
          (kantmaska).

BAKSTYCKE: Lägg upp 77 (83) 89 m med bottenfärg på stickor nr 4. Sticka resår 1 rm, 1 am i 11 
varv. Byt till stickor nr 4,5 och sticka slätstickning tills arbetet mäter 53 (56) 59 cm. Maska av de 
mittersta 27 m och sticka var sida för sig. Minska ytterligare 1 m på följande varv vid halsen. Maska 
av för axeln.

FRAMSTYCKE: Lägg upp och sticka resår som på bakstycket.  Byt till mönsterstickning. Mönstret 
räknas ut från mitten. Använd ett nystan för varje färg och sno garnet vid färgbyte. När arbetet 
mäter 37 (39) 41 cm maska av den mittersta maskan, sticka var sida för sig. Maska av vid halsen 1 
m vartannat varv 15 ggr. Maska av för axeln när stycket mäter samma längd som 
bakstycket.

ÄRM: Lägg upp 39 (41) 43 m på stickor nr 4. Sticka resår 1 rm 1 am i 15 varv. Byt till stickor nr 4,5 och 
slätstickning. Öka på första varvet med 10 m. När arbetet mäter 12 cm ökas 1 m i varje sida vart 
10:e varv, 6 ggr. När ärmen mäter 47 (49) 51 cm eller önskad längd avmaska.

MONTERING: Sy ihop ena axeln. Plocka med stickor nr 4 upp maskor vid halsen, från rätsidan och 
sticka 8 varv resår. Maskan mitt fram ska vara rät. Minska på varannat varv 1 m på varje sida om 
mittmaskan, maska av i resårstickning. Sy axelsöm, sidosömmar och sy i ärmar.
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