
Stickad tröja till liten docka (30cm lång) 

 

Jag har använt mig av garnet Pernilla och 

rundstickor 3 mm 6 cm men går också att 

sticka på strumpstickor 3mm 

denna modell stickas nerifrån och upp och 

jag har randat i två färger med två varv av 

samma färg innan jag bytt till den andra 

färgen.  

 

Lägg upp 64 maskor med botten färgen 

och sticka 5 varv fram och tillbaka i 

rätstickning. fortsätt nu runt med 

mönster 2 varv mönsterfärg, 2 varv 

bottenfärg sammanlagt 7 gånger och avsluta med 2 varv mönsterfärg = 8 cm.  

 

Nu gör man avmaskningen för ärmen i bottenfärgen avmaska 3 maskor sticka 26 rm 

avmaska 6m, sticka 26 rm, avmaska 3 m. Klipp av tråden och lägg arbetet år sidan 

för att nu göra två ärmar.  

 

 

Ärmar 

Lägg upp 25 maskor med bottenfärgen och sticka 5 varv rätstickning, fortsätt fram 

och tillbaka i slätstickning, i mönster 2 varv mönsterfärg, 2 varv bottenfärg 3 gånger 

öka 1 maska i varje sida vart 4 varv avluta med 2 varv mönsterfärg = 31 maskor. 

Maska nu av för ärmhålet i bottenfärgen 3 maskor på båda sidorna.  

båda ärmarna görs lika. 

  



Nu ska vi sticka ihop hela tröjan med ett sprund fram i endast bottenfärgen. ta upp 

tröjprojektet och föröver utan att sticka dem 13 maskor till höger sida = mitten av 

tröjan och börja här. sticka nu kvarvarande maskor fram till avmaskningen sätt en 

markör och sticka på ärmens maskor, sätt en markör, sticka alla ryggens maskor 

fram till avmaskningen, sätt en markör och sticka i den andra ärmens maskor, sätt 

en markör och sticka det sista 13 maskorna till mitten av tröjan. 

 

Börja och avluta alla varv med 1 rät maska. sticka 1 avigt varv, nu från rätan görs det 

minskning vid varje markör = 4 gånger. sticka fram till 2 maskor före markören 

sticka de två maskorna rät tillsammans, lyft över markören och lyft nästa maska 

sticka den andra och låt den lyfta maskan lyftas över den stickade maskan, gör så 

vid varje markör på rätsidan, det aviga varvet stickas alla maskor avigt.  

 

 Upprepa minskningen 6 gånger avsluta med ett avigt varv. nu ska minskningen ske 

till halskanten från rätsidan, 1r 2r tillsammans, 1r, 2r tillsammans för över 

markeringen, 2r tillsammans, 1r, 2r tillsammans, sticka fram till 5 maskor före 

markering, 2r tillsammans, 1r, 2r tillsammans, gör 2r tillsammans mitt på ryggen 

och fortsätt fram till 5 maskor kvar innan markör, 2r tillsammans, 1r, 2r 

tillsammans, lyft över markören, 2r tillsammans, 1r, 2r tillsammans, 1r.  

 

Sticka nu 5 varv fram och tillbaka med bara räta maskor och avsluta från rätan med 

att maska av.  Sy ihop ärmen och under ärmen på båda sidorna och fästa trådarna, 

avsluta med att sy i en knapp eller hyska i sprundet om man vill.  

 

Lycka till! 

Mona i Stickaboa 

    stickaboa.se 

https://www.stickaboa.se/

