
Sköna sittunderlägg 
som du enkelt stickar 
själv.

 BEIGE TRÖJA              
Lägg upp på rundsticka nr 2½ 
172 (184) 200 (212) 228 m och 
sticka resår med 2 rm, 2 am runt 
ca 4 cm. Byt till st nr 3, sätt ett 
märke i var sida med 85 (91)  99 
(105) 113 m till framstycket och 
87 (93) 101 (107) 115 m till 
bakstycket. Flätstickning krä-
ver fler m än slätstickning för att 
hålla samma stickfasthet, det 
ska därför ökas på nästa v så 
här: Börja 18 (21) 25 (28) 32 m 
före märket och öka till 50 (60) 
70 (80) 90 m över nästa 35 (41) 
49 (55) 63 m = mönster X (sätt 
ett märke). Öka som visas i di-
agrammet till 25 m över nästa 
18 m = mönster II (sätt ett mär-
ke). Öka som visas i diagram-
met till 24 m över nästa 15 m = 
mönster I (sätt ett märke). Öka 
till 25 m över nästa 18 m = 
mönster II (sätt ett märke). Öka 
till 50 (60) 70 (80) 90 m över 
nästa 35 (41) 49 (55) 63 m = 
mönster X (sätt ett märke). Öka 
till 25 m över nästa 18 m = 
mönster II (sätt ett märke). Öka 
till 24 m över nästa 15 m = 
mönster I (sätt ett märke) och 
öka till 25 m över nästa 18 m = 
mönster II (sätt ett märke). Det 
är nu 248 (268) 288 (308) 328 
m på v. Fortsätt runt efter denna 
indelning. När arb mäter ca 21 
(24) 28 (32) 35 cm delas arb ef-
ter 25 (30) 35 (40) 45 m mönster 
X i var sida och sticka bakstyck-
et färdigt först. Se till att dela så 
du alltid flätar från rätan.

BAKSTYCKE
Fortsätt fram och tillbaka med 
mönster som förr till arb mäter 
ca 36 (40) 45 (50) 54 cm. Sticka 
1 v över alla m från rätan och 
minska på detta v så här: Minska 
jämnt fördelat till 18 (21) 25 
(28) 32 m över de 25 (30) 35 
(40) 45 m mönster X. Minska 
som visas i diagrammet till 
18 m över mönster I. Minska 
som visas i diagrammet till 
17 m mönster II. Minska som 
visas i diagrammet till 18 m 
över mönster I och minska 
jämnt fördelat till 18 (21) 25 
(28) 32 m över de 25 (30) 35 
(40) 45 m mönster X. Maska av 
med avigt från avigan.

FRAMSTYCKE
Stickas som bakstycket men när 
arb mäter ca 31 (35) 39 (44) 

48 cm sätt de 24 mittersta m (= 
mönster I) på en tråd för hals-
öppning och sticka var del för 
sig. Minska därefter på halssi-
dan med 10 m 1 gång, 5 (6 ) 6 
(7) 7 m 1 gång, 3 m 1 gång, 2 m 
1 gång och 1 m 1 (1) 1 (2) 2 ggr. 
Sticka till framstycket är lika 
långt som bakstycket, minska 
som beskrivet på bakstycket, 
maska av med avigt från avigan. 
Den andra sidan stickas lika 
men spegelvänd.

ÄRMAR
Lägg upp på strumpstickor nr 
2 ½ 48 (52) 52 (56) 60 m och 
sticka resår med 2 rm, 2 am runt 
ca 4 (5) 5 (6) 6 cm. Byt till st nr 
3 och sticka 1 v slätstickning, 
öka på detta v jämnt fördelat till 
70 (75) 75 (80) 80 m. Sätt ett 
märke i v början (= mitt under 
ärmen). Sticka mönster X sam-
tidigt som det ökas 1 m på var 
sida av märket ca varje cm (lika 
för alla storlekar) tills det är 120 
(129) 137 (144) 152 m på v och 
ärmen mäter ca 30 (34) 38 (42) 
45 cm. Sticka 1 v över alla m 
och minska på detta v jämnt för-
delat till 84 (91) 95 (100) 
106   m. Maska av. Sticka en 
motsvarande ärm.

MONTERING
Sy eller maska i hop axelsöm-
marna.

HALSKANT
Börja bak på höger axel och 
sticka upp på rundsticka nr 2 ½, 
ca 47 (49) 51 (53) 53 m bak i 
nacken. Plocka upp ca 23 (24) 
27 (28) 30 m längs mönster I, 
minska till 15 m över de avsatta 
24 m mönster II mitt fram. 
Plocka upp ca 23 (24) 27 (28) 
30 m längs mönster I på den an-
dra sidan. Det är nu 108 (112) 
120 (124) 128 m på v. Sticka 
resår med 2 rm, 2 am ca 2 cm. 
Maska av med rätt över rätt och 
avigt över avigt. Sy i ärmarna.

Beskrivning: Viking garn, 
Gina Stertman, tel: 0707-90 
38 77, e-post: gina_stert-
man@yahoo.se

 SITTUNDERLÄGG (A)     
Virka med dubbelt garn och 
virknål 5 mm 4 lm, slut till en 
ring med 1 sm i 1:a lm.
Varv 1: Virka 12 st runt ringen. 
1:a st = 1 lm, 2:a st = 1 fm, 3:e 
st = 1 hst, 4–12:e st = st.
Lägg garnet i avvikande färg 
mellan sista st på v och 1:a st på 
nästa v, för att veta början och 
slutet på v.
Varv 2: 2 st i varje st, v ut = 
24 st.
Lägg garnet i avvikande färg 
mellan sista st på v och 1:a st på 
nästa v. Gör lika mellan varje v.
Varv 3: *2 st i 1:a st, 1 st i näs-
ta st* upprepa *–* v runt = 
36 st.
Varv 4: *2 st i 1:a st, 1 st i var 
och en av de nästa 2 st* upprepa 
*–* v runt = 48 st.
Varv 5: *2 st i 1:a st, 1 st i var 
och en av de nästa 3 st* upprepa 
*–* v runt = 60 st.
Varv 6: *2 st i 1:a st, 1 st i var 
och en av de nästa 4 st* upprepa 
*–* v runt = 72 st.
Varv 7: *2 st i 1:a st, 1 st i var 
och en av de nästa 5 st,* uppre-
pa *–* v runt = 84 st.
Varv 8: *2 st i 1:a st, 1 st i var 
och en av de nästa 6 st,* uppre-
pa *–* v runt = 96 st.

Varv 9: *2 st i 1:a st, 1 st i var 
och en av de nästa 7 st* upprepa 
*–* v runt = 108 st.
Varv 10: *2 st i 1:a st, 1 st i var 
och en av de nästa 8 st* upprepa 
*– * v runt = 120 st.
Varv 11: *2 st i 1:a st, 1 st i var 
och en av de nästa 9 st* upprepa 
*– * v runt = 132 st.
Varv 12: *2 st i 1:a st, 1 st i var 
och en av de nästa 10 st* uppre-
pa * –*v runt = 144 st.
Någonstans på v 11 eller v 
12  kommer garnet att ta slut. 
När det är ca 20 cm garn kvar. 
Virka 1 hst, 1 fm, 1 sm i de föl-
jande 3 st. Dra igenom resteran-
de garn och fäst alla trådar.

 FYLLIGARE                   
 SITTUNDERLÄGG (B)    
Virka med 3 trådar garn och 
virknål 6 mm 4 lm, slut till en 
ring med 1 sm i 1:a lm.
Varv 1-11: Virka lika modell A.
Någonstans på v 11 kommer 
garnet att ta slut. Fortsätt lika 
modell A.
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