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Amora sweater
92 (98) 104 (110) 116

Warmhearted Fraya
100% Organic Wool 
50 g = 100 m
eller
Warm Fraya 
100% Wool 
50 g = 100 m

#AMORASWEATER

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

FRAYA 6051

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
ökn = Ökning: Sticka länken mellan maskorna vriden rät 
  
“German short rows” = Sticka fram till där vändning ska vara, vänd,  lyft första maskan, dra åt 
tråden hårt så att det blir två maskor på höger sticka. De två öglorna stickas som en maska på 
efterföljande varv (på avigt varv stickas maskan vriden avig).

Design av Vibe Ulrik

Tröjan stickas uppifrån och ner med en dubbelvikt halsresår och ett runt ok. 
Härefter stickas kropp och till sist ärmar var för sig.

Halsresår:
Lägg upp 64 (64) 64 (72) 72 m löst på strumpstickor nr 4, gärna med italiensk 
uppläggning så kommer tröjan lättare över huvudet.
Sätt en maskmarkör, (markerar mitten på bakstycket) och sticka resår, 1 r, 1 a, till arbetet är 6 cm. 
Sätt en maskmarkör (markerar mitten på framstycke), 32 (32) 32 (36) 36 m efter  
bakstyckets maskmarkör. 
Byt till strumpstickor nr 5 och fortsätt i slätstickning. 
Sticka första varvet med ökningar:
V 1: *4 r, 1 ökn,* upprepa från * till * hela varvet totalt 80 (80) 80 (90) 90 m
För att bilda halsringning stickas vändstickning/förkortade varv med “German short rows”, (se 
förkortning).
Tänk på att vändmaskan som lyfts inte är medräknad:

V 1: 24 r, vänd
V 2: (avigsida): 47 a, vänd
V 3: 50 r (3 m efter vändning), vänd
V 4: 53 a (3 m efter vändning), vänd
V 5: 56 r (3 m efter vändning), vänd
V 6: 59 a (3 m efter vändning), vänd

Stl. 92 (98) 104:
V 7: Sticka rät fram till maskmarkör mitt bak

Stl. (110) 116:
V 7: 62 r (3 m efter vändning), vänd
V 8: 65 a (3 m efter vändning), vänd
V 9: Sticka rät fram till maskmarkör mitt bak

Nu är halsringningen färdig, härefter stickas det runt på strumpstickor.
Byt till rundsticka efterhand som arbetet växer.
Alla stl:
V 1: 0 (0) 0 (2) 2 r, *4 r, 1 ökn*, upprepa från * till * hela varvet, totalt 100 (100) 100 (112) 112 m. 
Ta bort maskmarkören mitt fram. 
V 2: Sticka 1 varv rät
V 3-7: Sticka mönster efter diagram 1
V 8: Sticka rät
V 9: *5 (5) 5 (4) 4 r, 1 ökn*, upprepa från * till * hela varvet, totalt 120 (120) 120 (140) 140 m
V 10-13: Sticka 4 varv rät
V 14-16: Sticka mönster efter diagram 2
V 17: Sticka rät
V 18: 0 (0) 0 (4) 4 r, *3 (3) 3 (3) 3 r, 1 ökn*, upprepa från * till * fram till de sista 0 (0) 0 (4) 4 m,  
0 (0) 0 (4) 4 r, totalt 160 (160) 160 (184) 184 m 

I slätstickning på sticka nr 5:
18½ m x 22 v = 10 x 10 cm

maskmarkörer, maskwire eller 
maskhållare

Rundsticka 60 cm nr 4 och 5 
Strumpstickor nr 4 och 5 eller
rundsticka 80 cm nr 4 och 5 till  
Magic Loop metoden

½ Plaggmått ca:
30 (32) 34 (37) 39 cm

Längd ca:
35 (36) 38 (39) 40 cm

Färg 1: 200 (200) 200 (250) 250
Färg 2: 50 (50) 50 (50) 50
Färg 3: 50 (100) 100 (100) 100

E1
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V 19-22: Sticka 4 varv rät
V 23: Sticka mönster efter diagram 3 eller 4.
Sticka 1 varv rät.

Stl. 92: 
*20 r, 1 ökn* upprepa från * till * hela varvet, totalt 168 m

Stl. (98): 
*10 r, 1 ökn* upprepa från * till * hela varvet. 
Sticka 1 varv rät, totalt 176 m

Stl. 104: 
*5 r, 1 ökn* upprepa från * till * hela varvet. 
Sticka 1 varv rät, totalt 192 m

Stl. (110): 
2 r, 1 ökn, *6 r, 1 ökn* upprepa från * till *  fram till de sista 2 m, 2 r, 1 ökn. 
Sticka 1 varv rät, totalt 216 m

Stl. 116: 
4 r, *4 r, 1 ökn* upprepa från * till * fram till de sista 4 m, 4 r. 
Sticka 1 varv rät, totalt 228 m

Alla stl:
Nu delas arbetet:
25 (27) 29 (32) 34 r (halva bakstycket), sätt 34 (34) 38 (44) 46 m på en maskwire/maskhållare 
(ärm), lägg upp 6 (6) 6 (4) 4 m, 50 (54) 58 (64) 68 r, sätt 34 (34) 38 (44) 46 m på en maskwire/
maskhållare (ärm), lägg upp 6 (6) 6 (4) 4 m, 25 (27) 29 (32) 34 r.

Sticka 3 (2) 2 (3) 3 varv rät.
Sticka mönster efter diagram 1.
Sticka 6 varv rät.
Sticka mönster efter diagram 2.
Sticka 6 varv rät.
Sticka mönster efter diagram 3 eller 4.

Fortsätt med 6 varv rät och efter mönster till arbetet är ca 33 (34) 36 (37) 38 cm från uppläggn-
ingskant mitt fram. 
Avsluta arbetet med minst ett par varv rät utan mönster innan resåren stickas.
Byt till rundsticka 60 cm nr 4 och sticka 3 cm resår, 1 r, 1 a. 
Maska av alla maskor löst i resår eller använd den italienska metoden.

Ärm:
Sätt maskorna från maskwiren/maskhållaren på strumpstickor nr 5. Plocka upp 6 (6) 6 (4) 6 m i 
ärmhål (ökning på stl. 116 är för att maskantalet ska stämma med diagrammet), sätt en mask-
markör i mitten av dessa, totalt 40 (40) 44 (48) 52 m.

Sticka 4 (3) 3 (3) 3 varv rät. 
Sticka mönster efter diagram 1.
Sticka 6 varv rät.
Sticka mönster efter diagram 2.
Sticka 2 varv rät.
Minska 0 (0) 4 (0) 4 m jämnt fördelat på varvet, totalt 40 (40) 40 (48) 48 m.
Sticka 3 varv rät.
Sticka mönster efter diagram 3 eller 4.

Fortsätt med 6 varv rät och efter mönster till ärmen är 19 (20) 22 (24) 26 cm från ärmhål. Avsluta 
arbetet med minst ett par varv rät utan mönster innan resåren stickas.
Minska 12 (8) 8 (14) 12 m jämnt fördelat på sista varvet, nu är det 28 (32) 32 (34) 36 m.
Byt till strumpstickor nr 4 och sticka 3 cm resår, 1 r, 1 a.
Maska av alla maskor löst i resår eller använd den italienska metoden.

Sticka den andra ärmen på samma sätt.

Montering:
Fäst alla trådar och pressa lite försiktigt.
Vik halsresår in mot avigan och sy fast med lösa stygn.
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