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FÄRGSTARKT, FANTASIFULLT OCH INSPIRERANDE
Så vill jag att min design uppfattas och upplevs.
Jag stickar tidlösa, unika, designade, färgstarka, glada, användbara 
kläder för personer (i alla åldrar och storlekar) som gillar att synas och 
sticka ut.
Jag stickar både för hand och på maskin i ull, akryl, lin eller bomull och 
jag presenterar mina kollektioner under temat ”Från Topp till Tå”.
En sommarkollektion och en vinterkollektion blir det varje år även om 
vissa modeller hänger med året om. Jag har senaste året börjat med 
en herrkollektion.
För mig är färgerna det viktigaste och jag är inte alls noga med att det 
är exakt samma kvalitet i plagget. Jag blandar hej vilt garner av unge-
fär samma grovlek. Eller leker med den struktur som blir av att använ-
da olika grovlekar på garnet.
En utmaning som jag ger mig själv är att visa vad man kan göra av 
restgarner, småslattar, upprepade misslyckade halvfärdiga stickningar 
och det här hemskt fula garnet som det inte går att göra något av.
Jag visar ofta min design med vad jag kallar spratteldockor och fågel-
skrämmor.

STICKBESKRIVNINGAR Under 60- 70- och 80 talen stickade jag en 
hel del för olika veckotidningar och magasin. Eftersom det är så länge 
sen så finns i dag inte samma garner utan det gäller att försöka hitta 
garn med motsvarande stickfasthet och att sticka ett prov först.

textilkonstnär katrin bawah
Beckmans väg 54, 44351 Lerum

073-7310085 
www.katrinbawah.se
katrin@katrinbawah.se
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  STICKA NYTT OCH VARMT
” Nybörjartröjan” har fått sitt namn helt enkelt för att lättare 
beskrivning ser man sällan. Rät- och ribbstickad i ett sportigt 
ullgarn med inslag av några procent nylon.

Stickbeskrivningen publicerades i Femina nr 12, 1975.

Rätstickad TRÖJA i tvåfärgat raggsocksgarn med resårstick-
at ok och muddar i trefärgat raggsocksgarn.

NYBÖRJARTRÖJA



 STICKBESKRIVNING

www.katrinbawah.se
TRÖJOR

NYBÖRJARTRÖJA
Storlek: 36-38-40-42
Tröjans övervidd: 92-96-100-104 cm
Tröjans längd bak: 58-60-62-64 cm
Material: Melerat raggsocksgarn i ull. Jag har kombinerat två olika meleringar, men du kan förstås lika gärna 
använda en färg till hela tröjan.
Garnåtgång: 4½ - 5 - 5½ - 6 hg av bottenfärgen svart-vit.
2½ - 3 - 3 - 3½ hg av resårfärgen röd-svart-vit.
Stickor: 4½
Stickfasthet: 19 maskor rätstickning på stickor 4½ = 10 cm 
Kontrollera noga att du har rätt stickfasthet. Byt annars till tunnare eller grövre stickor. 

Bakstycke:
Lägg upp med resårfärgen 86-90-94-98 maskor och sticka 2 räta-2 aviga i 7 cm. Byt till botten-
färgen och sticka rätstickning. När stycket mäter 35-36-37-38 cm byt till resårfärgen och sticka 2 
räta-2 aviga. När stycket mäter 39-40-41-42 cm maskas 4 maskor av i var sida för ärmhål. Sticka 
till ärmhålet mäter 19-20-21-22 cm. Maska av för axel 7.8.8 - 8.8.8 - 8.8.9 - 8.9.9 maskor i var 
sida. Sätt de resterande 32-34-36-38 maskorna på en nål. 
Framstycke:
Lägg upp och sticka lika som bakstycket till ärmhålet mäter 9-10-11-12 cm. Sätt de 22-24-26-28 
mittersta maskorna på en nål och sticka var sida för sig. Ta in 1 maska vart fjärde varv 5 gång-
er för halsringning. När ärmhålet mäter 19-20-21-22 cm maskas av för axel som på bakstycket. 
Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll. 
Ärmar:
Lägg upp 38-42-48-50 maskor med resårfärgen och sticka 2 räta-2 aviga i 12 cm. Byt till botten-
färgen och ta samtidigt ut 1 maska i var sida. Sticka rätstickning och ta ut 1 maska i var sida var 
tredje cm till 60-64-68-72 maskor. När hela stycket mäter 44-45-46-47 cm maskas av för kullen 
först 4 maskor i var sida, sedan 1 maska i var sida vart fjärde varv 5-5-6-6 ggr och sist 1 maska i 
var sida vartannat varv till kullen mäter 16-16-17-77 cm Maska av. 
Montering:
Spänn ut alla delar mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop höger axel. Plocka upp m runt 
halsringningen med resårfärgen och sticka 2 räta-2 aviga i 18 cm. Sy ihop tröjan. Pressa försik-
tigt på alla sömmar. 

design: textilkonstnär katrin bawah 
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MELERAD RANDIG POLOTRÖJA

Stickbeskrivningen publicerades i Min Värld nr 44, 26 okto-
ber 1976.

Resårstickad TRÖJA i raggsocksgarn med vita breda ränder 
på livet och stor polokrage. Ärmarna är raka och nedhasa-
demed en bred, vid, uppvikbar, vit mudd.

MELERAD POLOTRÖJA
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MELERAD RANDIG POLOTRÖJA
Storlek: 36 38 40 42
Mått, övervidd: 88 (92) 96 (100) cm
Tröjans längd: ca 57 (59) 61 (63) cm
Material: Kattens Akka
Garnåtgång: 5 (5½) 6 (6½) hg blåmelerat,
1½ (2) 2 (2 ½) hg vitt
Stickor nr 4 och 4½
Randning: 12 cm melerat. 5 cm vitt upprepas.

Bakstycke: 
Lägg upp på stickor nr 4 med melerat garn 95 (99) 103 (107) m och sticka 1 rät, 1 avig. Efter 4 
cm byts till stickor nr 4½. Sticka efter randningen. När stycket mäter 56 (58) 60 (62) cm (eller öns-
kad längd) maska av  för axel 12, 12, 11 (12, 12, 12) 13, 12, 12 (13, 12, 12) m i var sida. Sätt de 
resterande 27 (29) 31 (33) m på en nål.

Framstycke: 
Lägg upp och sticka lika som bakstycket tills stycket, mäter 48 (50) 52 (54) cm. Sätt de 17 (19) 
21 (23) mittersta m på en nål och sticka var sida för sig. Ta in för halsringning 1 m vartannat v 5 
ggr. Maska av för axel som på bakstycket när halsringningen mäter 8 cm. Andra sidan stickas lika 
men åt motsatt håll.

Ärmar: 
Lägg upp på stickor nr 4 med vitt 61 (65) 69 (73) m och sticka 1 rät, 1 avig. Efter 4 cm byt till 
stickor nr 4 ½. Sticka vitt i 14 cm. Byt till melerat och sticka tills hela stycket mäter 42 (43) 44 (45) 
(eller önskad längd). Ta ut 1 m i var sida varje v 6 ggr. Sticka 4 v. Maska av.

Montering: 
Sy ihop höger axel. Plocka upp m runt halsringningen på stickor nr 4 och sticka 1 rät, 1 avig i 16 
cm. Maska av. Sy ihop tröjan.

design: textilkonstnär katrin bawah
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STICKNYTT

Sommaren är en alldeles utmärkt ”sticktid” för många och 
än kan man hinna med någon skön tröja. Men med tanke på 
den kommande hösten har vi valt modeller som passar för 
året-om-bruk.

Stickbeskrivningen publicerades i Femina nr 31, 17 augusti 
1977.

Slätstickade STORTRÖJOR med sprund i sidan och i hal-
sen som knäpps med snoddar.  Den har randiga ärmar och 
kapuschong och man kan välja att även sticka ett randigt ok. 
Tröjan har raka vida ärmar och stora fickor.

KAPUSCHONGTRÖJA
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SVART ELLER VIT KAPUSCHONGJACKA MED RÄNDER
Storlek: 36-38-40-42
Jackans övervidd: 93-96-99-102 cm
Jackans längd bak: 75-77-79-81 cm
Material: Jakobsdas Palett, Tunt ullgarn som passar stickor 3
Garnåtgång: 4-4½-5-5½ hg bottenfärg med randigt ok
4½-5-5½-6 hg bottenfärg utan randigt ok
50 gr vardera av 8 randfärger
Färger: Svart eller vitt till botten, mörkgrön, knallgrön, mörkblå, knallblå, röd, rosa, orange och gul till ränder.
Stickor: 2½ och 3 samt virknål 3½
Stickfasthet: 27 m och 30 v slätstickning på st 3 = 10 cm 
Kontrollera noga att du har rätt stickfasthet. Byt annars till tunare eller grövre stickor. 
Randning: *2 v mörkgrönt, 2 v grönt, 2 v mörkblått, 2 v blått, 2 v rött, 2 v rosa, 2 v orange, 2 v gult, 8 v botten-
färg, upprepa från*. 

Bakstycke:
Lägg upp 112-116-120-124 m med bottenfärgen på stickor 2½ och sticka 2 räta, 2 aviga i 3 cm. 
Byt till stickor 3 och sticka slätstickning tills arbetet mäter 45-46-47-48 cm. Sticka för randigt ok 
enligt randningen i 28-29-30-31 cm. Utan randigt ok fortsätt sticka med bottenfärgen tills arbetet 
mäter 73-75-77-79 cm. Maska av de 34-36-38-40 mittersta m för halsringning och sticka var sida 
för sig. Ta in 1 m vid halsringningen vartannat v 3 ggr. Maska av för axeln 12.12.12 - 13.12.12 - 
13.13.12 - 13.13.13 m. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll. 

Innerfickor:
Lägg upp 38 m med bottenfärgen på stickor 3 och sticka slätstickning i 16 cm. Sätt m på en nål. 
Sticka två likadana fickor. 

Framstycke:
Lägg upp och sticka som bakstycket. När arbetet mäter 22-23-24-25 cm ska fickorna stickas in. 
Sticka 6-8-10-12 m. Sätt de nästa 38 m på en nål och sticka istället den ena fickans 38 m på stick-
an. Sticka de 24 mittersta m. Sätt de näst 38 m på en nål och sticka den andra fickans 38 m på 
stickan. Sticka de sista 6-8-10-12 m. Fortsätt att sticka över dessa m och sticka ränder för ok eller 
enfärgat som på bakstycket. När arbetet mäter 45-46-47-48 cm maskas de 20 mittersta m av för 
sprundet. Sticka var sida för sig. När sprundet mäter 23-24-25-26 cm maskas av för halsringning 
först 4-5-6-7 m sedan 1 m vartannat v vid halsringningen 6 ggr. När halsringningen mäter 8 cm 
maska av för halsen som på bakstycket. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll. 

KAPUSCHONGTRÖJA
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Ärmar:
Lägg upp 92-96-100-104 m med bottenfärgen på stickor 2½ och sticka 2 räta-2 aviga i 8 cm. Byt 
till stickor 3 och sticka slätstickning efter randningen. När arbetet mäter 40-41-42-43 cm tas 1 m 
ut i var sida vart fjärde v 4 ggr och vartannat v 4 ggr. Sammanlagt 108-112-116-120 m. Maska av 
löst. 

Kapuschong:
Lägg upp 160 m med bottenfärgen på stickor 3 och sticka slätstickning enligt randningen men 
börja med 8 v av bottenfärgen. När arbetet mäter 32 cm dela det på mitten och sticka var sida 
för sig. Ta in 1 m vid delningen vartannat v 12 ggr. Maska av löst. Andra sidan stickas lika men åt 
motsatt håll. 

Montering:
Spänn ut alla delar mellan fuktiga dukar och låt torka. 
Fickor: Plocka upp de 38 m för fickkanten med bottenfärgen på stickor 2½ och sticka 2 räta-2 
aviga i 3 cm. Maska av. Plocka upp och sticka lika för båda fickorna. Sy fast innerfickorna mot 
framstycket på avigsidan och sy fast fickkanten på rätsidan.
Halssprundet: Plocka upp ca 68-70-72-74 m med bottenfärgen på stickor 2½ på var sida av 
sprundet och sticka 2 räta-2 aviga i 5 cm. Maska av. Sy fast kortsidorna nertill på sprundet mot 
framstycket.
Sidorna: Plocka upp ca 228-232-236-240 m med bottenfärgen på stickor 2½ längs hela sidan på 
båda sidorna var för sig på framstycket och bakstycket. Sticka 2 räta-2 aviga i 3 cm. Maska av 
löst.
Sy axelsömmarna. Sy på ärmarna och sy sedan ärm och sidsöm i ett , men lämna ett sprund på 
26 cm nertill i var sida.
Kapuschongen: Sy ihop kapuschongen upptill. Plocka upp ca 228 m med bottenfärgen på stick-
or 2½ längs framkanten och sticka 2 räta-2 aviga i 5 cm. Maska av. Sy fast kapuschongen mot 
halsringningen så att de 5 cm resårstickning stämmer mot sprundet.
Knäppning: Virka 2 stycken ca 60 cm långa band med fyrdubbelt garn och virka fast dem där 
sprund och kapuschong möts.
Pressa lätt på alla sömmar.

Tvättas för hand. Milt hårschampo är bra för ullplagg. 

design: textilkonstnär katrin bawah 
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STICKNYTT

Att bomullsgarn bara hör sommaren till är det allt färre som 
anser - tvärtom har vi märkt en stor efterfrågan just på bom-
ullsplagg för året-om-bruk. Av dubbelt i två olika bomullskva-
liteter rätstickas den här läckert färgsatta tröjan med breda 
ränder och resårer.

Stickbeskrivningen publicerades i Femina nr 31, 17 augusti 
1977.

V-ringad rätstickad, randig TRÖJA i rak modell med snäva 
ärmar i oblekt bomullsgarn med röda och rosa ränder.

RANDIG TRÖJA
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V-RINGAD BOMULLSTRÖJA 
Storlek: 36, 38, 40, 42.
Mått: Plaggets övervidd 84, 88, 92, 96 cm.
Längd: 70, 72, 74, 76 cm. 
Material: Sussi och Sussi Cablé
Garnåtgång: 5, 6, 6, 7 nystan oblekt av både Sussi  och Sussi Cablé 
2, 3, 3, 3 nystan av följande färger: rött Sussi , rött Sussi Cablé , rosa Sussi och rosa Sussi Cablé. 
Stickor: nr 4½ och 5.
Stickfasthet: 19 m rätstickning på st 5 = 10 cm.
Randning: 8 cm rött, 8 cm oblekt, 8 cm rosa, 8 cm oblekt upprepas. Hela tröjan stickas med dubbelt garn, 1 
tråd Sussi och 1 tråd Sussi Cablé av samma färg som stickas tillsammans.

Bakstycke: Lägg upp på st 4½ med oblekt 80, 84, 88, 92 m och sticka 2 räta, 2 aviga i 12 cm. 
Byt till st 5, rätstickning och randning. När stycket mäter 69, 70, 71, 72 cm avmaskas för hals-
ringning de 30, 32, 34, 36 mittersta m. Sticka var sida för sig. Ta in 1 m för halsen vartannat v 3 
ggr. Maska sedan av för axel 8, 7, 7 - 8, 8, 7 - 8, 8, 8 - 9, 8, 8, m. Andra sidan stickas lika men åt 
motsatt håll.

Framstycke: Lägg upp och sticka lika som bakstycket till arbetet mäter 44, 44, 45, 45 cm. Dela 
stycket i mitten för V-ringning och sticka var sida för sig. Ta in 1 m vid halsringning vart 4:e v till 
22, 23, 24, 25 m återstår. När stycket mäter 71, 72, 73, 74 cm avmaskas för axel som på bak-
stycket. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll. 

Ärmar: Lägg upp 48, 52, 56, 60 m på st 4½ med oblekt och sticka 2 räta, 2 aviga i 8, 9, 10, 11 
cm. Byt till st 5, rätstickning och randning. Börja ena ärmen med röd rand och den andra med 
rosa. Ta ut 1 m i var sida var 4:e cm 8 ggr. När stycket mäter 40, 41, 42, 43 cm (4 ränder) stickas 
med rött resp rosa. Ta ut 1 m i var sida vartannat v 12 ggr. Maska av. 

Montering: Sy ihop vänster axel. Plocka på st 4½ med oblekt upp 56, 58, 60, 62 m längs vänster 
V-ringning och 50, 52, 54, 56 m längs nacken och sticka 2 räta, 2 aviga i 8 cm. Maska av. Plocka 
upp 58, 60, 62, 64 m längs höger V-ringning och sticka på samma vis.
Sy ihop höger axelsöm och halskant. Sy till halskanterna ovanpå varandra i V-ringningen fram. 
Sy i ärmarna och sy ärm- och sidsömmar i ett.

design: textilkonstnär katrin bawah
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  STICKA SJÄLV ELLER KÖP FÄRDIGT
Röd och glad och varm och i den rätta nya längden stickar ni 
den här tröjan i dubbelt garn med resårerna i en tredje kvali-
tet. Förutom resårerna är den rätstickad.

Stickbeskrivningen publicerades i Femina nr 3, 23 januari 
1977.

Rätstickad TRÖJA med resårstickad ok, breda resårsticka-
de, uppvikbara muddar på ärmarna och vid polokrage

RÖD TRÖJA
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RÖD TRÖJA
Storlek: 36 (38) 40 (42)
Övervidd: (kroppsmått) 86 (90) 93 (96) cm
Längd: ca 66 (68) 70 (72) cm
Material: Jakobsdals Fregatt, Angorina Lyx och Noppé
Garnåtgång: 5 (6) 6 (7) nystan Fregatt 
7 (7) 8 (9) nystan Angorina Lyx
7 (8) 9 (10) nystan Noppé
Stickor: nr 3 och 5
Stickfasthet: 17 m rätstickning med dubbelt garn på st 5 = 10 cm

Hela tröjan stickas med en tråd Angorina och en Noppé utom resåren som stickas med 
endast en tråd Fregatt.

Bakstycke: Lägg upp 108 (112) 116 (120) m med Fregatt på st 3 och sticka 2 räta, 2 aviga i 12 
cm. Byt till st 5 och rätstickning med dubbelt garn. På 1:a v tar man in m på följande sätt: sticka 2 
m, 2 m tills v ut 81 (84) 87 (90) m. När arbetet mäter 37 (38) 39 (40) cm byt sticksätt och sticka 2 
räta, 2 aviga i 29 (30) 31 (33) cm. Maska av för halsringningen och axel samtidigt, för halsen de 
29 (30) 31 (32) mittersta m och sticka var sida för sig, ta in 1 m för halsringningen varje v 3 ggr 
och för axeln 8, 8, 7 (8, 8, 8) 9, 8, 8 (9, 9, 8) m. Andra sidan lika fast åt motsatt håll.

Framstycket: Lägg upp och sticka lika som bakstycket till arbetet mäter 20 (21) 22 (23) cm mätt 
från där sticksättet byttes till 2 räta, 2 aviga. Avmaska för halsringningen de 25 (26) 27 (28) mit-
tersta m och sticka var sida för sig. Ta in 1 m vartannat v 5 ggr för halsringningen. När halshålet 
mäter 10 cm avmaska för axel som på bakstycket.

Ärmar: Lägg upp 96 (100) 104 (108) m med Fregatt på st 3, sticka 2 räta, 2 aviga i 23 cm. Byt till 
st 5 och rätstickning med dubbgarn. Ta in m på 1:a varvet som på bakstycket 72 (75) 78 (81) m. 
När arbetet mäter 41 (42) 43 (44) cm ökas med 1 m i var sida vart 4:e v 5 ggr, maska av. 

Montering: Sy ihop höger axel. Plocka upp ca 160 (164) 168 (172) m på st 3 med Fregatt, sticka 
2 räta, 2 aviga i ca 30 cm. Maska av. Sy ihop tröjan. 

design: textilkonstnär katrin bawah
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  ROSA MELERAD TRÖJA

Stickbeskrivningen publicerades i Hennes r 6, 10 februari 
1977.

Slätstickad STORTRÖJA med aviga ränder i jämna inter-
valler. Tröjan stickas med melerat garn och de resårstick-
ade kanterna är enfärgade i en av de melerade färgerna. 
De nedhasade ärmarna är vid och blusande mot en enfär-
gad resårstickad mudd. Vid halsringning med sprund som 
knäpps med noddar.

ROSAMELERAD TRÖJA
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ROSA MELERAD TRÖJA
Storlek: 36-38-40-42
Mått övervidd: 86-90-94-98
Hel längd: 79-80-81-82
Material: Trebello och Angorina Lyx från Jakobsdals
Garnåtgång: 10-11-12-13 nystan Trebello
2-2-2-3 nystan Angorina lyx
Stickor nr: 5 och 5½
Stickfasthet: 14 m slätstickning på stickor nr 5½ = 10 cm.
Mönster: Slätstickning med 10:e och 14:e v stickat rätt från avigsidan, upprepas.

Bakstycke:
Lägg upp 68-70-72-74 m med dubbelt Angorina Lyx på st nr 5 och sticka 2 räta, 2 aviga i 5 cm. 
Byt till st nr 5½ och Trebello och sticka efter mönstret. När stycket mäter 73-75-77-79 cm avmas-
ka de 26 mittersta m för halsringning. Sticka var sida för sig. Ta in 1 m varje v 2 ggr för halsring-
ning. Maska därefter av för axel 10,9,10,10-11,10-11,11 m. Andra sidan stickas lika men åt mot-
satt håll.

Framstycke:
Lägg upp och sticka lika som bakstycke till arbetet mäter 44-46-48-50 cm. Maska av de 6 mitters-
ta m för sprundet och sticka var sida för sig. När arbetet mäter 66-68-70-72 cm maskar man av 
för halsringning 8 m. Ta in 1 m för halsringning vartannat v 4 ggr. När arbetet mäter 74-76-78-80 
cm maskar man av för axel som bakstycket. 
Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

Ärmar:
Lägg upp 38-40-42-44 m med dubbelt Angorina lyx på stickor nr 5 och sticka 2 r, 2 a i 8 cm. Byt 
till st nr 51/2 och Trebello och ta ut 20 m jämnt fördelat över v. Sticka efter mönstret till arbetet 
mäter 46-47-48-49 cm. Maska av.

Montering:
Sy ihop axlarna. Plocka upp 76-78-80-82 m runt halsringningen med dubbelt Angorina lyx på st 
nr 5 och sticka 2 räta, 2 aviga i 6 v. Maska av. Plocka upp ca 40 m och sticka på samma vis längs 
sprundets kanter. Sy fast kanten mot sprundet nedtill så osynligt som möjligt. Sy på ärmarna och 
sy ihop tröjan. Fläta två flätor av 6-dubbelt garn och sy fast dem vid halsringningen. Pressa lätt 
på alla sömmar.

design: textilkonstnär katrin bawah
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  HÖSTSTICKAT
Lediga modeller i mjuka garner och sköna färger- så ser 
hösten sköna stickmode ut. För alla er som längtar efter nå-
got nytt och litet extra att sticka har vi valt ut åtta modeller.

Stickbeskrivningen publicerades i Femina nr 37, 18 septem-
ber 1977.

Slätstickad mohairtröja med avigsidan vänt ut. Den cerise-
färgade TRÖJAN har röda ärmar och rund ringning.

ROSARÖD MOHAIR
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TRÖJOR

ROSA/RÖD MOHAIRTRÖJA MED MÖSSA
Storlek: 36 (38) 40 (42)
Mått övervidd: 86 (89) 92 (95) cm
Tröjans längd: 73 (73) 75 (75) cm
Material: Jakobsdals Kid Mohair
Garnåtgång: 5 (6) 6 (7) nyst rosa, 4 (4) 5 (5) nyst tomatröd 
Stickor: nr 5 och 6.
Stickfasthet: 14 m slätstickning på st 6 = 10 cm.
Bakstycke: Lägg upp 64 (68) 72 (76) m med rött på st 5 och sticka 2 räta, 2 aviga i 5 cm. Byt till 
st 6, rosa och slätstickning. När arbetet mäter 72 (72) 74 (74) cm avmaskas de 22 (24) 26 (28) 
mittersta m för halsringning. Ta in för halsringningen 1 m varje v 3 ggr och avmaskas samtidigt för 
axel 6, 6, 6 (7, 6, 6) 7, 7, 6 (7, 7, 7) m. 
Framstycke: Lägg upp och sticka som bakstycket. När arbetet mäter 19 (19) 20 (20) cm avmas-
kas 16 m för fickor på var sida om de 22 mittersta m. Lägg arbetet åt sidan och sticka innerfickor-
na. Lägg upp 20 m på st 5 med rosa och sticka slätstickning i 16 cm. Placera in fickorna mitt för 
de 16 avmaskas m. Sticka rakt över hela framstycket. Ta in 4 m på innerfickorna så att maskan-
talet blir detsamma som tidigare. När arbetet mäter 67 (67) 69 (69) cm avmaskas de 18 (20) 22 
(24) mittersta m. Sticka var sida för sig. Ta in för halsringningen 1 m vartannat v 5 ggr. När arbe-
tet mäter 72 (72) 74 (74) cm avmaskas för axel som på bakstycket.
Ärmar: Lägg upp 32 (36) 40 (44) m med rosa på st 5 och sticka 2 räta, 2 aviga i 5 cm. Byt till st 6 
och slätstickning med rött. Öka 1 m i var sida var 4:e cm 8 ggr. När ärmen mäter 40 (41) 42 (43) 
cm ökas l m i var sida vartannat v 8 ggr. Maska av.
Montering: Avigsidan används som räta. Plocka upp 20 m med rosa på st 5 vid ficköppningen 
och sticka 2 rm, 2 am i 5 cm. Sy till fickkanten och sy fast innerfickan så osynligt som möjligt. Sy 
ihop höger axel. Plocka upp ca 80 (84) 88 (92) m med rött på st 5 runt ringningen och sticka 2 
räta, 2 aviga i 5 cm. Sy vänster axel och halskant. Sy i ärmarna och sy ärm- och sidsömmar i ett.

MÖSSA
Material: Jakobsdals Kid Mohair
Garnåtgång: 1 nystan av vardera rosa och röd
Stickor: nr 6.
Lägg upp 54 m med dubbelt rött på st 6 och sticka 2 räta, 2 aviga i 13 cm. Byt till dubbelt rosa 
och rätstickning. När arbetet mäter 23 cm görs intagningar vart annat v. 1:a, sticka 4 m, 2 m tills, 
upprepa v ut. 2:a, 3 m, 2 m tills. 3:e, 2 m, 2 m tills, 4:e, 1 m, 2 m tills. 5:e, sticka 2 och 2 m tills v 
ut. Dra av tråden och dra den igenom rest 9 m. Sy ihop mössan mitt bak. 

design: textilkonstnär katrin bawah

ROSARÖD MOHAIRTRÖJA



TRÖJOR BESKRIVNINGAR

textilkonstnär katrin bawah

SKURDUKSTRÖJA



PRESENTATION  BESKRIVNINGAR

textilkonstnär katrin bawah

  STICKA I BOMULL
Sömmarna virkas ihop på den här raka tröjan som får en ro-
lig skurdukseffekt genom att den rätstickas med dubbelt garn 
där n tråd är vit och en oblekt.

Stickbeskrivningen publicerades i Femina nr 19, 15 maj 
1977.

Den rätstickade TRÖJAN är rak i modellen med raka nedhas-
ade vid ärmar. Den har istickade fickor och rund ringning med 
sprund. Tröjan virkas ihop med rosa garn.

SKURDUKSTRÖJA
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TRÖJOR

SKURDUKSTRÖJA
Storlek: 36 - 38 - 40 - 42.
Mått: övervidd 82 - 85 - 88 - 91 (töjbar) cm. 
Längd 72 - 74 - 76 - 78 cm.
Material: Sussi och Trixi från Jakobsdals
Garnåtgång: 10 - 10 - 11 - 11 nystan oblekt Sussi och 7 - 8 - 8 - 9 nystan vitt Trixi 
1 nystan Trixi i önskad färg till montering
Stickor: nr 4½. Virknål: Inoxal nr 3½
Stickfasthet: 20 m rätstickning på st 4½ = 10 cm
Hela tröjan stickas med dubbelt garn, en tråd av varje kvalitet.

Bakstycke: Lägg upp 84 - 88 - 92 - 96 m och sticka rätstickning. När stycket mäter 70 - 72 - 74 
- 76 cm avmaska för halsringning de 22 - 24 - 26 - 28 mittersta m och var sida stickas för sig. Ta 
in 1 m för halsringning vartannat v 3 ggr. Maska av för axel 10.9.9 - 10.10.9 - 10.10.10 - 11.10.10 
m. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

Framstycke: Lägg upp och sticka lika som bakstycket. När arbetet mäter 21 cm avmaska för 
fickor 22 m på var sida om de 24 - 24 - 26 - 26 mittersta m. Lägg arbetet åt sidan och sticka 
innerfickorna. Lägg upp 24 m och sticka slätstickning i 18 cm. Minska 1 m i var sida på sista v. 
Placera innerfickorna mitt för de avmaska m på framstycket och sticka rakt över. När arbetet mä-
ter 45 - 47 - 49 - 51 cm delas stycket i två lika stora delar för sprund. Sticka var sida för sig. När 
sprundet mäter 18 cm avmaska man för halsringning först 11 - 12 - 13 - 14 m sedan 1 m vart-
annat v 3 ggr. När halsringning mäter 7 - 7 - 8 - 8 m avmaska för axel som på bakstycket. Andra 
sidan stickas lika men åt motsatt håll. 

Ärmar: Lägg upp 70 - 74 - 78 - 82 m och sticka rätstickning. Öka 1 m i var sida var 5:e cm 8 ggr. 
När ärmen mäter 41 - 42 - 43 - 44 cm ökas 1 m i var sida vartannat v 8 ggr. Maska av löst. 

Montering: Virka med dubbelt Trixi och fasta m ihop alla sömmar från rätsidan. Virka även 1 v 
runt hals och sprund samt fickkant. Sy fast innerfickorna så osynligt som möjligt. Virka knytband 
av luftmaskor.
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Sticka i Blått

Två trådar av olika garnkvalitet stickas tillsammans även i 
den här sköna tröjan som är lätt och snabbt rätstickad.

Stickbeskrivningen publicerades i Femina nr 18, 3 maj 1979 
och Femina Special Gamla Favoriter 1982. Modellen var ock-
så fotograferad på framsidan i Femina nr 18, 1979

Lång rätstickad TRÖJA med ”farfarssprund” som knäpps 
med ett band. Snäv lång ärm.

BLÅ RÄTSTICKAD
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TRÖJOR

BLÅ RÄTSTICKAD STORTRÖJA 
Storlek: 36 - 38 - 40 - 42
Mått, övervidd: 83 - 87 - 91 - 95 cm
Jumperns längd: 70 - 71 - 72 - 73 cm
Material: Fiffi och Sikina från Jakobsdals
Garnåtgång: 9 - 10 - 10 - 11 nystan Fiffi
 7 - 8 - 8 - 9 nystan Sikina 
Stickor: nr 5 och 6.
Stickfasthet: 17 m rätstickning på st 6 = 10 cm. 
Hela jumpern stickas med 1 tr Fiffi och 1 tr Sikina tillsammans utom resåren som stickas med dubbelt Fiffi.

Bakstycke: Lägg upp 76 - 80 - 84 - 88 m med dubbelt Fiffi på st 5 och sticka 2 räta, 2 aviga i 12 
v. Byt till garnblandning, st 6 och rätstickning. När arbetet mäter 67 - 68 - 69 - 70 cm avmaskas 
för axel och halsringning samtidigt. För axel 7, 7, 7 - 8, 7, 7 - 8, 8, 7 - 8, 8, 8 m i var sida, för hals-
ringning först de 28 - 30 - 32 - 34 mittersta m därefter 1 m varje v 3 ggr. 

Framstycke: Lägg upp och sticka lika som bakstycket. När arbetet mäter 38 - 39 - 40 - 41 cm av-
maskas de 6 mittersta m för sprund. Sticka var sida för sig. När sprundet mäter 24 cm avmaskas 
för halsringning först 9 - 10 - 11 - 12 m därefter 1 m vartannat v 5 ggr. När hela stycket mäter 67 
- 68 - 69 - 70 cm avmaskas för axel som på bakstycket. Andra sidan stickas lika men åt motsatt 
håll.

Ärm: Lägg upp 40 - 44 - 48 - 52 m på st 6 och sticka rätstickning. Öka 1 m i var sida var 3,5:e cm 
10 ggr till 60 - 64 - 68 - 72 m. När arbetet mäter 39 - 40 - 41 - 42 cm ökas 1 m i var sida vartannat 
v 8 ggr. Maska av.

Montering: Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop axelsömmarna. Plocka 
upp 94 - 98 - 102 - 106 m med dubbelt Fiffi på st 5 runt halsringningen och sticka 2 räta, 2 aviga 
i 12 v. Maska av löst. Plocka upp ca 64 m längs sprundkanterna och sticka lika som halskanten. 
Sy till sprundet ner till och sy på eller virka knytband. Sy på ärmarna och sy ärm- och sidsömmar 
i ett.
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BLÅ-RÖD-VIT SPORTTRÖJA

Enfärgat, tvåfärgat, trefärgat - alla tre garnsorterna ingår i 
den fräscha sportiga tröjan med resårstickad ok och ärm och 
polo. Garnet är ett kardgarn i ren ull.

Stickbeskrivningen publicerades i Femina nr 36 3 september 
1979.

TRÖJAN har slätstickad tvåfärgad nederdel och trefärgat 
resårstickat ok, polokrage och ärmar samt enfärgade reså-
rstickade kanter och muddar.

BLÅRÖDVIT TRÖJA
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BLÅ-RÖD-VIT SPORTTRÖJA
Storlek: 36 - 38 - 40 - 42
Mått, övervidd: 84 - 88 - 92 - 96 cm
Tröjans längd: ca 64 - 66 - 68 - 0 cm
Material: Slinga och Harpun från Jakobsdals
Garnåtgång: 3 - 3½ - 3½ - 4 hg blå-röd-vit Slinga
2 - 2½ - 2½ - 3 hg blå-vit Slinga
1½ - 2 - 2 - 2 hg Harpun
Stickor nr 4½ och 5
Stickfasthet: 16 m och 23 v slätstickning på st 5 = 10 cm.

Bakstycke: Lägg upp 72 - 76 - 80 - 84 m med Harpun på st 4½ och sticka 2 räta, 2 aviga i 9 - 10 
- 10 - 11 cm. Byt till blå-vit Slinga och st 5 och sticka slätstickning till hela arbetet mäter 43 - 44 - 
45 - 46 cm. Byt till blå-röd-vit Slinga och maska av 3 m i var sida för ärmhål. Sticka 1 rät, 1 avig. 
Ta in för raglan 1 m innanför de två yttersta m i var sida vartannat v 22 - 23 - 24 - 25 ggr. De två 
yttersta m stickas i slätstickning. Maska av resterande 22 - 24 - 26 - 28 m. 

Framstycke: Lägg upp och sticka lika som bakstycket. Vid 18:e - 19:e - 20:e - 21:a raglanintag-
ningen avmaskas de 16 - 18 - 20 - 22 mittersta m för halsringning. Sticka var sida för sig. Fortsätt 
raglanintagningen som på bakstycket och tag in för halsen 1 m varje v 2 ggr.

Ärm: Lägg upp 44 - 46 - 48 - 50 m med Harpun på st 4½ och sticka 2 räta, 2 aviga i 9 - 10 - 
10 - 11 cm. Byt till blå-röd-vit Slinga, st 5 och sticka 1 rät, I avig. Ta ut 1 m i var sida var 3:e cm 
sammanlagt 8 - 9 - 10 - 11 ggr till 60 - 64 - 68 - 72 m. När hela arbetet mäter 42 - 43 - 44 - 45 cm 
avmaskas 3 m i var sida. Tag in för raglan som på bakstycket. Maska av resterande 10 - 12 - 14 
- 16 m.

Montering:
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop raglansömmarna utom vänster bak. 
Plocka upp ca 72 - 78 - 84 - 90 m runt halsringningen med blå-röd-vit Slinga på st 4½ och sticka 
1 rät, 1 avig i 22 - 22 - 24 - 24 cm. Maska av löst. Sy ihop resten av tröjan. Pressa lätt på alla 
sömmar. 
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STICKNYTT

I ovanligt vackra färger slätstickas stortröjan, mössan och 
vantarna med bårder efter diagram. Garnet består av nästan 
lika delar ull och dralon och det är varmt och skönt.

Stickbeskrivningen publicerades i Femina nr 2, 11 januari 
1979. Modellen var också fotograferad på framsidan

Randig och prickig slätstickad STORTRÖJA med större 
prickar och omvända färger på oket och mössan. Röda res-
årstickade muddar och kanter.

PRICKIG TRÖJA
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PRICKMÖNSTRAD TRÖJA
Storlek: 36-38-40-42
Mått kroppsmått, övervidd: 84-88-92-96 cm
Tröjans längd: 78-78-79-79 cm 
Material: Kattens Harmoni
Garnåtgång: 6-6-7-7 nystan rött, 
5-5-6-6 nystan ljung, 
4-5-5-6 nystan lila
Stickor: 4½ och 5½
Stickfasthet: 15 m och 22 v mönsterstickning på st 5½ = 10 cm Randning: 10 v ljung, 10 v lila med prick-
mönster (se diagram 1) upprepas.
Bård: röd botten - mönster enl diagram 2

Bakstycke: Lägg upp 69-73-77-81 m med rött på st 4½ och sticka 1 rät, 1 avig i 4 v. Byt till st 
5½, slätstickning efter randningen och diagram 1. När arbetet mäter ca 65 cm (ska stämma med 
en rand), byt till röd botten och sticka efter diagram 2 i 13-13-14-14 cm. Maska av för halsring-
ning och axel samtidigt. För axel 7.6.6 - 7.7.6 - 7.7.7 - 8.7.7 m i var sida och för halsringning först 
de 25-27-29-31 mittersta m sedan 1 m för halsen varje v 3 ggr. 

Framstycke: Lägg upp och sticka lika som bakstycket till diagram 2 mäter 8-8-9-9 cm. Avmaska 
för halsringningen de 21-23-25-27 mittersta m och sticka var sida för sig. Ta in 1 m för halsen 
vartannat v 5 ggr. När diagram 2 mäter 13-13-14-14 cm avmaskas för axel som på bakstycket. 
Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll. 

Ärm: Lägg upp 44-48-52-56 m med rött på st 4½ och sticka 1 rät, 1 avig i 12 cm. Byt till st 5½, 
slätstickning efter randningen och diagram 1. Öka 1 m i var sida i början på varje rand 6 ggr. När 
ärmen mäter 47-48-48-49 cm byt till röd bottenfärg och sticka efter diagram 2. Öka 1 m i var sida 
vartannat v 6 ggr. Maska av.

Montering: Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop höger axel. Plocka upp 
91-95-99-103 m med rött på st 4½ och sticka 1 rät, 1 avig i 12 cm. Sy ihop vänster axel och hals-
resåren. Vik resåren dubbel och sy fast. Sy ihop tröjan. 
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VANTAR

1 storlek
Material: Kattens Harmoni.
Garnåtgång: 1 nystan rött, 1 nystan lila  
Strumpstickor: 5.
Mönster: prickmönster enligt diagram 3.

Lägg upp 32 m med rött på st 5, för över dem på strumpstickor och sticka 1 rät 1 avig i 6 cm. Byt 
till lila bottengarn och sticka slätstickning efter diagram 3. Efter 6 v ökas för tumkil: Sticka 2 m 
på första stickan, öka 1 m (lyft tråden mellan 2 m, vrid och sticka rät), 2 m, öka 1 m och sticka v 
ut. Ökningar på detta sätt görs vartannat v sammanlagt 6 ggr och det blir 2 m mer mellan ökning-
arna (tumkilen) för var gång. Mönstret på vanten stickas lika, för tumkilen passas mönstret in så 
bra som möjligt. Sticka 1 v efter sista ökningsvarvet. Sätt de 14 tumkilsmaskorna på en tråd, lägg 
upp 2 m i deras ställe, sticka i ytterligare 8 cm. Ta ihop vanten genom att sticka 1 rm, 2 rm tills 
i början på 1:a och 3:e stickan och 2 rm tills, 1 rm i slutet på 2:a och 4:e stickan. Hoptagningar 
görs vartannat v till 2 m återstående på var sticka. Ta av garnet och dra båda färgerna igenom 
m och fäst väl. Tumme: Plocka upp 4 m i tumgreppet och plocka upp tumkilsmaskorna på stick-
orna. Ta in 2 m på tumkilen till 4 m på var sticka. Sticka med eller utan prickmönster i 6 cm. Ta 
ihop tummen genom att sticka 2 rm tills i slutet av 1:a och 3:e stickan och i början av 2:a och 4:e 
stickan vartannat v 2 ggr. Dra av garnet och dra båda färgerna igenom m. Fäst väl. Sticka andra 
vanten lika men åt motsatt håll, alltså tumkilen i slutet av 4:e stickan.

MÖSSA
1 storlek
Material: Kattens Harmoni
Garnåtgång: 2 nystan rött, 1 nystan ljung, 1 nystan lila. Plaggvikt ca 100 gr.
Strumpstickor: 5 Mönster enligt diagram 4

Lägg upp 100 m med rött och sticka 1 rät, 1 avig i 4 cm. Byt till slätstickning och sticka efter dia-
gram 4 till hela arbetet mäter a 13 cm. Ta in m vart 4:e v (det varv på mönstret som är enbart rött) 
enl följ 1:a intagningen: sticka 3 m, 2 m tills upprepas v ut. 2:a intagningen: sticka 2 m 2 m tills. 
3:e intagningen: sticka 1 m, 2 n tills. 4:e och 5:e intagningen: 2 m tills v ut Dra av garnet och dra 
alla färgerna igenom m. Fäst väl. 
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Diagram 1 Tröjan Diagram 2 Bård

Diagram 3 Vantar Diagram 4 Mössan
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  SOMMARSTICKAT
En blandning av två sorters garn har använts i dessa läckra 
rosa/röda sommarplagg i bomull. Den mosstickade tröjan 
har rund ringning vars storlek kan regleras genom en iträdd 
snodd. Ärmen är blusande och avslutas liksom nederkanten 
med en snodd att dra åt och knyta. De rosa partiena på trö-
jan får en fint melerad effekt genom att de stickas med en 
rosa och en röd tråd.

Stickbeskrivningen publicerades i Femina nr 18, 3 maj 1979.

RÖDROSA TRÖJA
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RÖD/ROSA STORTRÖJA  
Storlek: 36 - 38 - 40 - 42
Mått, övervidd: 83 - 87 - 91 - 95 cm
Jumperns längd: 74 - 75 - 76 - 77 cm
Material: Stella och Merci från Gustav Werner
Garnåtgång: 6 - 7 - 7 - 8 nystan röd Stella
4 - 5 - 5 - 6 nystan röd Merci
3 - 3 - 3 - 4 nystan rosa Stella
2 - 2- 3 - 3 nystan rosa Merci 
Stickor: nr 6 och 4½
Stickfasthet: 15 m mosstickning på st 6 = 10 cm. 
Hela jumpern stickas med 1 tr Stella, 1 tr Merci i samma färg tillsammans.

Bakstycket: Lägg upp 75 - 79 - 83 - 87 m på st 6 med rosa och sticka mosstickning. Varv 1: 1 
r - 1 a. Varv 2: rm på am och am på rm. Upprepa v 2. Efter 13 cm byt till rött. När stycket mäter 
72 - 73 - 74 - 75 cm avmaskas för axel och halsringning samtidigt. För axel 8, 7, 7 - 8, 8, 7 - 8, 8, 
8 - 9, 8, 8 m i var sida, för halsen först de 25 - 27 - 29 - 31 mittersta m därefter 1 m varje v 3 ggr.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika bakstycket. När arbetet mäter 60 - 61 - 62 - 63 cm avmas-
kas för halsringning de 19 mittersta m. Sticka var sida för sig. Ta in 1 m vid halsringningen vart-
annat v 6 - 78- 9 ggr. Vid 72 - 73 - 74 - 75 cm avmaskas för axel som på bakstycket. Andra sidan 
stickas lika men åt motsatt håll. 
Ärmar: Lägg upp 57 - 59 - 61 - 63 m på st 6 med rosa, sticka mosstickning. Efter 13 cm byt till 
rött. När ärmen mäter 40 - 40 - 41 - 42 cm byt till rosa igen och öka 1 m i slutet av varje v 12 ggr. 
Maska av löst.
Montering: Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Plocka upp 75 - 79 - 83 - 87 m 
med rosa på st 4½ nertill på bak- och framstycket från rätsidan. Sticka rätstickning i 3 v. Sticka 
ett hålvarv: 3 rm, 1 omslag, 2 rm tills, upprepa v ut. Sticka 3 v rätstickning. Maska av löst. Sy ihop 
vänster axel. Plocka upp ca 105 - 110 - 115 - 120 m runt halsringningen med rosa på st 41/2 och 
sticka samma hålkant som nertill på bakstycket. Sy höger axelsöm. Plocka upp 57 - 59 - 61 - 63 
m nertill på ärmarna och sticka en hålkant som på bakstycket. Sy i ärmarna, sy ärm- och sidsöm-
mar i ett. Virka med virknål aero nr 7 och 4 tr garn snoddar till ärmar, hals och nederkant och trä 
dem genom hålvarven.
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VIN-CERISE-ROSA

Får vi presentera ett fint exempel på färgblandningar för 
dig som gärna stickar. Förutsättningen är att arbetet stick-
as med två trådar hela tiden. Sen kan man sticka med två i 
samma färg eller gör intressanta blandningar. Äger du myck-
et restgarner så pröva! Modellen är klassisk, ”moderniserad” 
med raka ärmar (inga ärmhålsintagningar) ganska lång med 
istickade fickor.

Stickbeskrivningen publicerades i Femina nr 9, 1 mars 1979.
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VIN-CERISE-ROSA TRÖJA 
Storlek: 36-38-40-42
Mått övervidd: 86-91-96-101 cm 
Tröjans längd: 70-71-72-73 cm 
Material: Angorina Lyx från Jakobsdals
Garnåtgång: 4-4-5-5 nystan vin
3-3-4-4 nystan cerise
3-3-4-4 nystan rosa 
Stickor: nr 5½ och 6
Masktäthet: 14 m och 18 v mönsterstickning på stickor nr 6 = 10 cm. 
Mönster: Börja sticka på resår 2 r, 2 a. 1:a v am på rm och rm på am, 2:a och 3:e v rm på rm och am på am. 
Upprepa dessa 3 v.
Färgblandningar: 1 vin - cerise. 2. Vin - rosa.  3. Cerise - rosa 

Bakstycke: Lägg upp 62-66-70-74 m med dubbelt vinrött garn på st 6 och sticka 2 räta, 2 aviga i 
4 v. Byt till färgblandning 1 och sticka mönsterstickning. Sticka färgblandning 1 i 23-24-24-25 cm, 
byt till färgblandning 2 och sticka ytterligare 23-24-24-25 cm, därefter färgblandning 3 resten av 
stycket. När hela arbetet mäter 69-70-71-72 cm maskas av för axel och halsringning samtidigt. 
För axel 7, 7, 7- 8, 7, 7- 8, 8, 7- 8, 8, 8 m och för halsen maskas de 16-18-20-22 mittersta m av. 
Sticka var sida för sig. Ta in 1 m vid halsringningen varje v 2 ggr.
Framstycke: Lägg upp och sticka som på bakstycket. Vid bytet till färgblandning 2 stickas för 
fickan en lös tråd över 16 m på var sida om de 18-18-20-20 mittersta m. När hela arbetet mäter 
63-64-65-66 cm maskas av för halsringning de 12-14-16-18 mittersta m. Sticka var sida för sig. 
Ta in 1 m vartannat v för halsen 4 ggr. Vid 69-70-71-72 cm maskas av för axel som bakstycket. 
Ärmar: Lägg upp 24-24-26-26 m med dubbelt cerise garn på st 5½. Sticka 2 räta, 2 aviga i 6 
cm. Byt till färgblandning 1 och st 6 och sticka 1 omgång mönster. Sticka 1 v med uttagningar 2 
m i varje m till 48-48-52-52 m. Sticka så att det blir 2 räta, 2 a viga och fortsätt sedan mönstret. 
Sticka 13-13-14-14 cm av var färgblandning. Ta ut 1 m i var sida var 5:e cm 4-5-4-5 ggr till 56-58-
60-62 m. När hela arbetet mäter 39-40-41-42 cm tas 1 m ut i var sida vartannat v 6 ggr. Maska 
av löst. 
Montering: Dra ur den lösa tråden vid fickorna och plocka upp m nerifrån (färgblandning 1) på 
stickor nr 5½. Öka I m i var sida. Sticka med dubbelt vinrött garn 2 r, 2 a i 4 v. Maska av. Plocka 
upp m uppifrån (färgblandning 2) på st 6. Öka I m i var sida. Sticka med dubbelt vinrött garn 
slätstickning i 16 cm. Maska av. Sy fast fickorna så osynligt som möjligt. Sy ihop höger axel. 
Plocka upp 60-6468-72 m runt halsringningen med fbi 3 eller dubbelt rosa och sticka 2 r, 2 a i 4 
cm. Maska av löst. Sy ihop tröjan.

design: textilkonstnär katrin bawah
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SOMMARSTICKAT

Rätstickad är stortröjan, brett randig i solgult och vitt, som 
görs i dubbeltgarn med djup V-ringning och nedhasad rak 
ärm att vika till önskad längd.

Stickbeskrivningen publicerades i Femina nr 18 3 maj 1979 
och Femina Special Gamla Favoriter 1982.

Den randiga, rätstickade STORTRÖJAN har breda gula res-
årstickade kanter nertill på tröjan och på de raka vida ärmar-
na samt längs V-ringningen. Istickade stora fickor med en 
gul resårstickad kant.

GULVIT TRÖJA
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GUL-VIT RANDIG V-RINGAD TRÖJA 
Storlek: 36 - 38 - 40 - 42
Mått, övervidd: 83 - 87 - 91 - 95 cm
Jumperns längd: 70 - 72 - 72 - 74 cm 
Material: Noppé och Fiffi från Jakobsdal. 
Garnåtgång: 8 - 8 - 9 - 9 nystan gult Noppé, 
5 - 6 - 6 - 7 nystan vitt Noppé, 
7 - 7 - 8 - 8 nystan gult Fiffi, 
6 - 7 - 7 - 8 nystan vitt Fiffi 
Stickor: nr 5 och 5½.
Stickfasthet: 17 m rätstickning på st 51/2 = 10 cm. 
Hela tröjan stickas med dubbelt garn: 1 tr Noppé och 1 tr Fiffi i samma färg. Resåren i dubbelt gult Noppé.
Randning: 7 cm vitt, 7 cm gult, upprepas.

Bakstycke: Lägg med dubbelt gult Noppé på st 5 upp 76 - 80 - 84 - 88 m och sticka 2 räta, 2 
aviga i 7 cm. Byt till st 5½, rätstickning och randningen. När stycket mäter 68 - 70 - 70 - 72 cm 
avmaskas för axel och halsringning samtidigt. För axel 7, 7, 7 - 8, 7, 7 - 8, 8, 7- 8, 8, 8 m i var 
sida, för halsringning först 28 - 30 - 32 - 34 m sedan 1 m varje v 3 ggr.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika som bakstycket. När stycket mäter 28 cm sätts 22 m på 
nålar på var sida om de 20 - 22 - 24 - 26 mittersta m för fickor. Lägg arbetet åt sidan och sticka 
innerfickor. Lägg upp 24 m med vitt på st 5, sticka slätstickning i 17 cm. Ta in 1 m i var sida på 
sista v. Sticka in innerfickorna på framstycket mitt för de 22 m på nålar. När arbetet mäter 42 cm 
delas stycket på mitten för V-ringning och sticka var sida för sig. Ta in 1 m för V-ringning vart 4:e 
v 17 - 18 - 19 - 20 ggr. När arbetet mäter 68 - 70 - 70 - 71 72 cm avmaskas för axel som på bak-
stycket. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
Ärmar: Lägg med dubbelt gult Noppé på st 5 upp 56 - 60 - 64 - 68 m och sticka 2 räta, 2 aviga i 
7 cm. Byt till st 5½, rätstickning och randningen. När arbetet mäter 42 - 43 - 43 - 44 cm ökas 1 m 
i var sida vartannat v 11 ggr. Maska av.
Montering: Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar, låt torka. Plocka upp m vid fickorna och 
sticka med gult på st 5 2 räta, 2 aviga i 8 v. Maska av. Sy till fickkanten och sy fast innerfickorna 
så osynligt som möjligt. Sy vänster axelsöm. Plocka med dubbelt gult  Noppé på st 5 upp 38 - 40 
- 42 - 44 m, bak och 44 - 46 - 48 - 50 m längs vänster V-ringning och sticka 2 räta 2 aviga i 5 cm. 
Maska av löst. Plocka upp 46 - 48 - 50 - 52 m längs höger V-ringning och sticka på samma vis. 
Sy ihop höger axel och halskant. Sy fast kanten omlott vid ringningen. Sy i ärmarna och sy ärm- 
och sidsömmar. 
design: textilkonstnär katrin bawah
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SOMMARSTICKAT FÖR SJÖMANSFLICKA

Av dubbelt garn, tvinnad och lätt glansig acryl, mosstickas 
jumpern med sjömanskrage och mjukt blusande volangkan-
tad ärm. Något för sjömansflickan sommaren -82.

Stickbeskrivningen publicerades i Femina Månadens Maga-
sin nr 6 juni 1982.

Blå mosstickad JUMPER med röda resårkanter och vit sjö-
manskrage med blå och röd avslutning. Stickade band knyts 
till en rosett vid ringningen.

SJÖMANSTRÖJA
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JUMPER MED SJÖMANSKRAGE 
Storlek: 34 (36) 38 (40) 42 (44)
Mått, övervidd: 76 (80) 84 (88) 93 (98) cm
Blusens längd: ca 58 (60) 61 (63) 65 (67) cm
Material: Jakobsdals Fiffi 
Garnåtgång: 10 (11) 12 (13) 14 (15) nystan  blått, 
2 nystan oblekt samt 2 nystan rött
Stickor: 3½ och 5½ mm
Stickfasthet: 17 m och 27 v mosstickning på st 5½ = 10 cm
Mosstickning: 1:a v 1 rät, 1 avig. 2:a och följ v rm på am och am på rm.

Bakstycket: 
Lägg med dubbelt rött på st 3½ upp 67 (71) 75 (79) 83 (87) m och sticka 1 rät, 1 avig i 6 cm. 
Byt till dubbelt blått garn, st 5½ och mosstickning. När arbetet mäter 40 (41) 42 (43) 44 (45) cm 
avmaskas för ärmhål 6 m i var sida. När ärmhålet mäter 16 (17) 17 (18) 19 (20) cm avmaskas för 
nacken de 21 (23) 25 (27) 29 (31) mittersta m och sticka var sida för sig. Ta in 1 m vid halskanten 
vartannat v 3 ggr. Maska av för axel 7, 7 (7, 8) 8, 8 (8, 9) 9, 9 (9, 10) m. Andra sidan stickas lika 
men åt motsatt håll.

Framstycket:
Lägg upp och sticka lika som bakstycket och med samma ärmavmaskning. Maska samtidigt av 
den mittersta m för V-ringning och sticka var sida för sig. Ta in 1 m vid halsen vart 4:e varv 13 
(14) 15 (16) 17 (18) ggr. När ärmhålet mäter 18 (19) 19 (20) 21 (22) cm avmaskas för axel som 
på bakstycket. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

Ärmar: 
Lägg med enkelt oblekt garn på st 3½ upp 104 (112) 120 (128) 136 (144) m och sticka 2 v släts-
tickning. Sticka 1 hålvarv (= vikvarv för fåll). 1 omslag, sticka 2 m tills. Upprepa v ut. Sticka 3 v 
slätstickning. Sticka 1 rät, 1 avig i 8 v, övergå till slätstickning och sticka ihop m 2 och 2 från rät-
sidan, sticka 1 v. Byt till dubbelt rött och sticka ihop m 2 och 2 = 26 (28) 30 (32) 34 (36) m. Sticka 
1 rät, 1 avig i 3 cm. Byt till dubbelt blått och st 5½. Öka på 1:a varvet 1 m i ungefär var 3:e m till 
33 (37) 41 (45) 49 (53) m. Sticka mosstickning. Öka 1 m i var sida vart 6:e varv 16 ggr till 65 (69) 
73 (77) 81 (85) m. När det blå mäter 41 (42) 43 (44) 55 (45) cm avmaskas för ärmhålet 6 m i var 
sida, därefter 1 m i var sida vart 4:e varv 5 ggr till 43 (47) 51 (55) 59 (63) m. Sticka slätstickning 
och sticka ihop m 2 och 2 vartannat v 2 ggr. Sticka 1 v och maska av löst.

SJÖMANSTRÖJA
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Krage: 
Lägg med enkelt oblekt på st 3½ upp 59 (63) 67 (71) 75 (79) m och sticka 2 v slätstickning. 
Sticka 1 hålvarv, sticka 3 v slätstickning och minska på 2:a v 1 m i var sida. Byt till dubbelt rött. 
Sticka 1 v slätstickning med 1 m minskning i var sida. Sticka 1 varv 1 rät, 1 avig. Byt till dubbelt 
blått och sticka en likadan rand. Byt till st 5½ och dubbelt oblekt. Sticka 1 v slätstickning och 
minska 10 m jämnt fördel över v = 43 (47) 51 (55) 59 (63) m. Sticka mosstickning. När arbetet 
mäter 22 cm avmaskas för nacken de 21 (23) 25 (27) 29 (31) mittersta m och sticka var sida för 
sig. Ta in 1 m vid halskant vart 6:e v till 3 m återstår. Maska av. 

Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll. 

Plocka från rätsidan längs kragens ena långsida med dubbelt blått på st 3½ upp 1 m i varje v 
men hoppa över vart 6:e v. Sticka 1 varv 1 rät, 1 avig och öka 1 m vid bakre hörnet. Byt till dub-
belt rött och sticka 1 v slätstickning, 1 varv 1 rät, 1 avig och öka 1 m vid bakre hörnet. Byt till en-
kelt oblekt och sticka 3 v slätstickning. Öka på 2:a v 1 m vid bakre hörnet. Sticka 1 hålvarv, sticka 
2 v slätstickning. Maska av löst. 

Plocka upp och sticka lika längs kragens andra långsida. 
Sy ihop kragens bakre hörn. Vik i hålvarv och sy fållen längs kragen 3 sidor.

Montering: Sy ihop axelsömmarna med efterstygn så fast som möjligt, förstärk gärna med ett 
band. Sy sidsömmarna. Lägg kragens rätsida mot blusens avigsida och sy fast. Vik över mot 
rätsidan. Sy ärmsömmarna. Vik i hålvarv nertill på ärmen och sy fållen. Sy i ärmarna.

Band: Lägg med enkelt oblekt på st 3½ upp 7 m och sticka mosstickning i ca 40 cm. Maska av. 
Sticka 2 band. Sy fast dem på kragsnibbarna och knyt till rosett eller knut.

design textilkonstnär katrin bawah

SJÖMANSTRÖJA



TRÖJOR BESKRIVNINGAR

textilkonstnär katrin bawah

HILDA



PRESENTATION  BESKRIVNINGAR

textilkonstnär katrin bawah

  
HILDA OCH HULDA

Fastnar du för Hilda? Eller kanske för Hulda? Det är fär-
grandningen som skiljer de två tröjorna åt, modellen med 
polohals och nedhasad ärm är densamma för båda, garnet i 
mohair likaså.

Stickbeskrivningen publicerades i Femina Månadens Maga-
sin augusti 1983.

Randiga TRÖJOR med polokrage och snäva ärmar. Räts-
tickad eller resårstickad mössa hör till.

HILDA
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HILDA och HULDA  
Storlek: 36 - 38 - 40 - 42 - 44
Mått övervidd: 80 - 84 - 88 - 93 - 98 cm
Tröjans längd: 67 - 68 - 69 - 70 - 71 cm
Material: Kattens Mohair
Garnåtgång Hilda: 6 - 7 - 7 - 8 - 8 nystan mörkblått
3 - 4 - 4 - 4 - 5 nystan mellanblått 
2 - 2 - 2 - 2 - 2 nystan lila. 
Garnåtgång Hulda: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 nystan lila
2- 2- 2 - 2 - 2 nystan var av mörkblått och mellanblått
Stickor: 5½ och 6 mm
Stickfasthet: 15 m och 20 v slätstickning på st 6 = 10 cm. 
Kontrollera masktätheten noga, om den inte stämmer byt till grövre eller tunnare stickor. 
Randning Hilda: 2 v rätstickning lila, 6 v slätstickning mellanblå, 2 v rätstickning lila, 10 v slätstickning 
mörkblå, upprepas.
Randning Hulda: 2 v rätstickning, 2 v slätstickning, 2 v rätstickning mörkblått, 10 v slätstickning lila, 2 v 
rätstickning, 2 v slätstickning, 2 v rätstickning mellanblått, 10 v slätstickning lila, upprepas.

Bakstycke: Lägg med bottenfärgen på st 5½ upp 62 - 66 - 70 - 74 - 78 m och sticka resår 1 rät, 
1 avig i 8 cm. Byt till st 6 och randningen. När arbetet mäter 67 - 68 - 69 - 70 - 71 cm avmaskas 
de 24 - 26 - 28 - 30 - 32 mittersta m för nacken, sticka var sida för sig. Maska av för axel 7,6,6 - 
7,7,6 - 7,7,7 - 8,7,7 - 8,8,7 m. 

Framstycke: Lägg upp och sticka lika som bakstycket. När arbetet mäter 60 - 61 - 62 - 63 - 64 
cm avmaskas de 24 - 26 - 28 - 30 - 32 mittersta m för halsringning och sticka var sida för sig. 
Efter 7 cm avmaskas för axel som på bakstycket.

Ärmar: Lägg med bottenfärg på st 5½ upp 38 - 40 - 42 - 44 - 46 m och sticka resår 1 r 1 a i 8 cm. 
Byt till st 6 och randning. Ta ut 1 m i var sida var 5:e cm 7 ggr. När arbetet mäter 44 - 45 - 46 - 46 
- 47 cm ökas 1 m i var sida vartannat v 5 ggr. Maska av löst.

Montering och polo: Sy ihop höger axelsöm. Plocka med bottenfärg på st 5½ upp ca 100 - 104 
- 108 - 112 - 116 m runt halsringningen, sticka resår 1 rät, 1 avig i 20 cm. Maska av löst. Sy polo-
kragen och vänster axelsöm. Sy i ärmarna, sy ärm- och sidsömmar i ett.

design: textilkonstnär katrin bawah
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LILA MÖSSA
Garnåtgång: 1 nystan Kattens Mohair.
Stickor: 6 mm.

Lägg på st 6 upp 76 m och sticka rätstickning. När arbetet mäter 16 cm sticka ihop m 2 och 2, 
sticka 3 v. Sticka ihop m 2 och 2, sticka 3 v. Sticka ihop m 2 och 2, sticka 1 v. Sticka ihop m 2 och 
2 = 5 m, sticka 3 cm. Maska av. Drag av garnet och sy ihop mössan bak.

BLÅ MÖSSA
Garnåtgång: 2 nystan Kattens Mohair.
Stickor: 5½.

Lägg på st 5½ upp 80 m och sticka resår 1 rät, 1 avig. När arbetet mäter 21 cm sticka ihop m 2 
och 2, sticka 5 v. Sticka ihop m 2 och 2 vartannat v till 10 m återstår. Ta av garnet och dra det 
genom m. Sy ihop mössan bak.

design: textilkonstnär katrin bawah
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