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LÄS HELA 
MÖNSTRET  
INNAN DU  

BÖRJAR  
STICKAStickad tunika och pulsvärmare

Garn: Lowisa
Garnåtgång: 5 nystan till tröjan, 2 nystan till pulsvärmarna (à 50 gr)
Storlek: 110–116
Stickor: 7 mm (till resårstickning), 8 mm (till slätstickning)
 

Tunika
FRAMSTYCKE
Lägg upp 35 m på stickor nr 7, sticka resår-
stickning (1 r 1 a) i 7 cm.

Byt till stickor nr 8 och sticka slätstickning. Lägg ut 
6 m jämnt fördelat över första varvet (=41 m).

Sticka slätstickning tills arbetet mäter 31 cm. 
Avmaska 4 m på var sida (från rätsidan). Avmaska 
sedan 2 m i var sida (från rätsidan). Nu återstår 29 
m. 

När arbetet mäter 41 cm avmaska för hals de 9 
mittersta maskorna (från rätsidan). Avmaska sedan 
1 m i var sida från rätsidan och sedan ytterligare  
1 m på var sida om halsringningen (=16 m).

Vid 51 cm avmaskas de sista 8+8 maskorna.
 
BAKSTYCKE
Lägg upp 35 m på stickor nr 7, sticka resår-
stickning (1 r 1 a) i 7 cm.

Byt till stickor nr 8 och sticka slätstickning. Lägg ut 
6 m jämnt fördelat över första varvet (=41 m).

Sticka slätstickning tills arbetet mäter 31 cm. 
Avmaska 4 m på var sida (från rätsidan). Avmaska 
sedan 2 m i var sida (från rätsidan). Nu återstår  
29 m. 

När arbetet mäter 44 cm avmaska för hals de 9 
mittersta maskorna (från rätsidan). Avmaska sedan 
1 m i var sida från rätsidan och sedan ytterligare  
1 m på var sida om halsringningen (=16 m).

Sticka ytterligare 2 v och maska sedan av.

ÄRM
Lägg upp 45 m på stickor nr 7. Sticka resår i  
5 cm. Avm 4, 1, 1 i varje sida. Vid 7 cm, övergå till 
slätstickning (och byt til stickor nr 8). Lägg ut 4 m. 
Sticka 5 v. Börja därefter med intag. 1 m på var 
sida, på varje rätt varv tills du har 11 m. Gör  
2 intagningar i varje sida och maska av samtidigt.

HALSRINGNING
Plocka upp 45 m för halsringningen. Sticka resår-
stickning (1 r 1 a) i 4 cm.

Pulsvärmare
Lägg upp 21 m på stickor nr 7. Sticka resårstick-
ning (1 a 1 r) i 8 cm. Byt till slätstickning och 
stickor nr 8. Lägg ut 4 m jämnt fördelat på varvet.

Sticka ytterligare 4 cm. Lägg ut 4 m jämnt fördelat 
på varvet.

Sticka 4 cm, lägg ut 1+1 m.

När arbetet mäter 20 cm övergå åter till resår-
stickning och stickor nr 7. Vid 26 cm, maska av.


