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#SOMETHINGSIMPLESWEATER

Something simple sweater - 
Splashing version

SKAPA DENNA FANTASTISKA SWEATER – HAR DU STICKAT EN DEL TIDIGARE FIXAR DU DET! 
BÖRJA UPPIFRÅN, STICKA PÅ OCH SE HUR ÄRMEN GÖR SWEATERN HELT UNIK. PLÖTSLIGT STÅR DU MED EN 
MJUK OCH HÄRLIG SWEATER I DIN HAND KLAR ATT TA PÅ – DET ÄR BARA ÄNDARNA SOM SKA FÄSTAS. OM DU 
VIKER NER HALSMUDDEN ELLER INTE SPELAR INGEN ROLL – TRÖJAN ÄR URSNYGG.
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Something simple sweater - 
Splashing version

XS (S) M (L) XL

Splashing Fraya
100% Merino Wool
100 g = 215 m

#SOMETHINGSIMPLESWEATER

Non Commercial - You may not use this 
material for commercial purposes.
Copyright © FRAYAYARN.COM

FRAYA2048

500 (500) 600 (600) 600 g

STORLEKAR

GARN

GARNÅTGÅNG

STICKFASTHET

TILLBEHÖR

STICKOR

MÅTT

FÖRKORTNINGAR:

OBS: Storleken på stickorna är 
endast en vägledning. Stickar du 
hårdare än stickfastheten ska du gå 
upp i storlek på stickorna – stickar 
du lösare ska du gå ner i storlek på 
stickorna.

m = Maska
r = Rät
a = Avig
vr = Vriden
tills = Tillsammans
v = Varv
utt = Uttagning: Sticka länken mellan  
 maskorna vriden rät

“German short row” = Sticka fram till där 
vändningen ska vara, vänd, lyft första maskan 
med garnet framför stickan, lägg  garnet över 
stickan och dra åt så att maskan flyttas ba-
kom, nu är det 2 öglor på stickan. På nästa varv 
stickas de 2 öglorna som en maska, om det är 
ett avigt varv stickas maskan vriden avigt.

Designad av Vibe Ulrik

BESKRIVNING
Tröjan stickas uppifrån och ner med en halsresår som ska vikas in mot avigsidan. Därefter stickas 
kroppen och till sist varje ärm var för sig. Använd magic loop metoden eller strumpstickor.

Halsresår:
Lägg upp 80 (80) 80 (88) 88 m på rundsticka 40 cm nr 4. 
Sätt en maskmarkör och sticka resårstickning, 1 r, 1 a, till arbetet mäter 6 cm. Maskmarkören 
markerar mitten av bakstycket, sätt en maskmarkör som markerar mitten av framstycket, dvs. 40 
(40) 40 (44) 44 m efter bakstyckets maskmarkör. Byt till rundsticka 40 cm nr 5 och fortsätt i slät-
stickning. 
Sticka första varvet med uttagningar:
V 1: *4 r, 1 utt,*  upprepa från * till * totalt 100 (100) 100 (110) 110 m 
Halsringningen stickas med vändstickning enligt “German short rows”, se förkortningar.
På maskantalet som är angivet på varv 2-8 är en maska (den maska som lyftes av) ej medräknat:
V 1: 38 (38) 38 (41) 41 r, vänd
V 2 (avigsidan): 75 (75) 75 (81) 81 a, vänd 
V 3: 78 (78) 78 (84) 84 r (3 maskor efter vändning), vänd
V 4: 81 (81) 81 (87) 87 a (3 maskor efter vändning), vänd
V 5: 7 (7) 7 (5) 5 r, *1 utt, 7 (7) 7 (8) 8 r*, upprepa från * till * totalt 10 gånger, 1 utt, 7 (7) 7 (5) 5 r 
(3 maskor efter vändning), vänd 
V 6: 101 (101) 101 (107) 107 a (3 maskor efter vändning), vänd
V 7: 104 (104) 104 (110) 110 r (3 maskor efter vändning), vänd
V 8: 107 (107) 107 (113) 113 a (3 maskor efter vändning), vänd 
V 9: Sticka rät fram till maskmarkör mitt bak, totalt 111 (111) 111 (121) 121 m på varvet.
Halsringningen är färdig och nu stickas det runt på rundsticka.
Sticka ett varv. Kom ihåg att byta till längre rundsticka under arbetets gång. 
Sticka nästa varv med uttagningar:
V 10: 7 (7) 7 (11) 11 r, *1 utt, 7 r*, upprepa från * till * till de sista 6 (6) 6 (12) 12 m, 1 utt, 6 (6) 6 
(12) 12 r, 
totalt 126 (126) 126 (136) 136 m
V 11-16: Sticka rät.
V 17: 3 (3) 3 (8) 8 r, * 1 utt, 5 r*, upprepa från * till * till de sista 3 (3) 3 (8) 8 m, 1 utt, 3 (3) 3 (8) 8 
r, totalt 151 (151) 151 (161) 161 m
V 18-25: Sticka rät.

I slätstickning på stickor nr 5: 
18 m x 29 varv = 10 cm x 10 cm

Maskmarkörer

Rundsticka 40 cm eller strumpstick-
or nr 4 och 5, rundsticka 80 cm nr 4 
och 5

Övervidd ½: 
48 (50) 54 (58) 64 cm
Längd: 
53 (54) 55 (56) 56 cm

E1
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V 26: 3 (3) 3 (8) 8 r, *1 utt, 5 r*, upprepa från * till * till de sista 3 (3) 3 (8) 8 m, 1 utt, 3 (3) 3 (8) 8 r, 
totalt 181 (181) 181 (191) 191 m
V 27-34: Sticka rät.
V 35: 3 (3) 3 (8) 8 r, *1 utt, 7 r*, upprepa från * till * till de sista 3 (3) 3 (8) 8 m, 1 utt, 3 (3) 3 (8) 8 r, 
totalt 207 (207) 207 (217) 217 m
V 36-43: Sticka rät.
V 44: 3 (3) 3 (8) 8 r, *1 utt, 10 r*, upprepa från * till * till de sista 4 (4) 4 (9) 9 m, 1 utt, 4 (4) 4 
(9) 9 r, totalt 228 (228) 228 (238) 238 m 
V 45-52: Sticka rät.
V 53: 2 (2) 2 (7) 1 r, *1 utt, 7 (7) 7 (7) 4 r*, upprepa från * till * till de sista 2 (2) 2 (7) 1 m, 1 utt, 
2 (2) 2 (7) 1 r, totalt 261 (261) 261 (271) 298 m
V 54-61: Sticka rät.
V 62: 5 (4) 5 (11) 2 r, *1 utt, 21(9) 5 (4) 5 r*, upprepa från * till * till de sista 4 (5) 6 (12) 1 m, 1 utt, 
4 (5) 6 (10) 1 r, totalt 274 (290) 312 (334) 358 m
V 63-70: Sticka rät.
Nu delas arbetet så att fram- och bakstycke stickas tillsammans och därefter ärmarna var för dig.
Sticka de första 40 (42) 46 (49) 53 m rät, sätt 57 (61) 64 (69) 73 m (ärm) på en maskhållare/
hjälptråd, lägg upp 6 (6) 6 (6) 8 m, sticka 80 (84) 92 (98) 106 m, sätt 57 (61) 64 (69) 73 m på en 
maskhållare/hjälptråd (ärm), lägg upp 6 (6) 6 (6) 8 m, sticka de sista 40 (42) 46 (49) 53 m.
Fortsätt nu i slätstickning till arbetet mäter 45 (46) 47 (48) 48 cm från mitt bak. Byt till rundsticka 
80 cm nr 4 och sticka 8 cm resårstickning, 1 r, 1 a, och maska av alla maskor löst.

Ärm:
Sätt maskorna från maskhållaren/hjälptråden på rundsticka 40 cm nr 5. Plocka upp 6 (6) 6 (6) 8 
maskor i ärmhålet och sätt en maskmarkör i mitten av dessa, totalt 63 (67) 70 (75) 81 m.
Sticka runt till ärmen mäter 36 cm från ärmhålet. Byt till strumstickor nr 4 och sticka ett varv 
resårstickning, 1 r, 1 a, på detta varv ökas det 1 m på stl M och det minskas 2 m på stl XL så att den 
sista m innan maskmarkör är en rät maska, totalt 63 (67) 71 (75) 79 m
Sticka nu intagning: 
V 1: 20 (22) 24 (26) 28 m resår, 3 rät vr tills, 17 m resår, 3 r tills, 20 (22) 24 (26) 28 m resår. 
V 2-4: Sticka resårstickning.
V 5: 18 (20) 22 (24) 26 m resår, 3 rät vr tills, 17 m resår, 3 r tills, 18 (20) 22 (24) 26 m resår.
V 6-8: Sticka resårstickning.
V 9: 16 (18) 20 (22) 24 m resår, 3 r vr tills, 17 m resår, 3 r tills, 16 (18) 20 (22) 24 m resår.
V 10-12: Sticka resår.
Fortsätt med intagning på detta sätt på vart 4:e varv till det är 39 (43) 47 (51) 55 m kvar. Sticka 4 
varv resårstickning och maska av alla maskor löst. 
Sticka den andra ärmen på samma sätt.

Montering:
Fäst garnändar och pressa. 
Vik eventuellt halsringningen dubbelt in mot avigsidan och sy fast. Sy med lösa stygn så blir det 
lättare att trä den över huvudet. 


