
När höstmörkret lägger sig, de hårda kalla 
vindarna viner och vinterkylan närmar sig, 
då är det underbart att ta på vår Boxerpojk 
Albert en varm, mjuk och skön hems-
tickad tröja. Vi går alltid långa, mysiga 
promenader i Mölndal, där vi bor. Det 
finns vackra sjöar på många ställen där och 
de som finns närmast oss är Stensjön och 
Rådasjön. Albert han vill gärna ha sina 
tröjor på sig, han vet hur varma och sköna 
tröjorna är.  

Jag har stickat sedan jag var 6 år. Det var 
min storasyster som tidigt lärde mig denna 
fantastiskt roliga och rogivande hobby. 
Hundtröjorna som jag stickar gör jag med 
ullgarn med nylon i och jag ser till så att de 
går högt upp på halsen och nacken, för att 
de ska värma på bästa sätt. Jag låter också 
tröjorna gå långt bak på ryggen och långt 
ner på sidorna på magen, så att hundarna 
verkligen känner sig bekväma och varma, 
när de har dessa på sig.

Det som är viktigt att tänka på när 
man stickar, det är att tröjorna är till-
räckligt stora för frambenen. Där får det 
inte vara för trångt så det blir obehagligt 

för hundarna. Det ska kännas skönt att 
använda plaggen, så de också kan springa, 

  .gis åp med rah ed rän ttirf akel hco appoh
Jag och min man Bengt har en mycket 

trevlig och uppskattad Boxergrupp på Face-
book som heter Alberts Vänner.  Den har 
funnits i 6 år nu och det är mer än 2000 st 
glada medlemmar där som dagligen sätter in 
foton på sina hundar och skriver och berättar 
om hur fantastiskt roligt och underbart det 
är att ha en Boxer och de berättar gärna om 
alla äventyr de är med om.  

En av medlemmarna på Alberts Vänner 
har en mamma som älskar att sticka. En 
dag för flera år sedan fick vi ett paket hem 
till oss från dem och i paketet fanns en 
jättefin tröja som Albert fick av dem. 

Det fanns inget mönster till tröjan att få 
tag på, därför gjorde jag ett eget mönster 
utifrån den tröjan vi fick. Det har varit till 
stor glädje för många människor som jag 
har gett mönstret till och som har velat 
sticka tröjor till sina hundar.

Jag delar gärna med mig av grund-
mönstret till de som vill sticka.

Inger Tjärndal

De flesta boxrar gillar att mysa i en varm säng. Inte så underligt då att många 
även uppskattar en varm och gosig boxertröja. Här delar Inger Tjärndal från VLO 

med sig av sitt mönster om du vill prova att sticka en som julklapp till din boxer.

V INTERPYSSEL

STICKA ÅT DIN 
BOXER!

MÖNSTER TILL HUNDTOPP
en varm och skön tröja
Passar en vuxen Boxer, ca 25-35 kg. Bäst blir det om 
man använder ett ullgarn blandat med lite nylon. 
Den blir då varm och smidig. Jag har använt garnet 
Viking Raggen som har 70 % ull och 30 % nylon.

Masktäthet 19 maskor =10 cm med stickor nr 4,5.
Garnåtgång ca 400gr. 
Rundstickor nr 3, 40 cm och rundsticka nr 4.

Börja vid halsen. Lägg upp 84 maskor med sticka 
nr 3. Sticka resår runt 1 rm och 1 am i 20 cm. Sticka 
ett varv räta maskor och öka 11 maskor. 
Sticka 1 varv aviga maskor. På nästa varv stickas *3 
rm, 2 am, 2 rm, 2 am *.
Upprepa - varvet ut. Ska sluta med 3 rm, 2 am. 
På nästa varv ökas 1 maska där det är 3 rm  och 2 
maskor där det är 2 rm. (totalt 126 m)
Byt till st nr 4 och sticka rm på rm och am på am= 
4 rm och 2 am.
Fortsätt så i 9 cm.
Nu ska det stickas så det blir hål för frambenen.
Börja med magdelen. Sticka nu magen över 32 
maskor. Öka en maska i var sida och sticka fram 
och tillbaka. De två första och sista m räta hela 
tiden (kantmaskor).
Sticka tills magen är 16 cm och minska på sista var-
vet, sticka ihop de 2 första och sista maskorna = 32 
maskor. Sätt på en annan sticka.
Nu ska ryggdelen stickas. 
Öka 1 maska i början och i slutet av varvet. De 2 
första och de 2 sista stickas räta hela tiden.
På nästa varv från rätsidan ökas 1 maska i var sida 
innanför de 2 kantmaskorna.
Upprepa vart annat varv ytterligare 5 grr.
När stycket är 10 cm från armhålet minska 1 maska i 
var sida innanför kantmaskorna 6 ggr. På sista var-
vet sticka de 2 första och sista maskorna samman.
Sticka nu ihop de båda styckena och sticka åter-
igen runt. Se till att mönstret stämmer.
Hane: När stycket mäter 10 cm från ihopstick-
ningen så sticka 1 rm och 1 am på magdelen 32 
maskor och sticka mönster på övriga maskor. Efter 
4 varv avmaskas magdelen 32 maskor. 
Tik: Sticka samma som för hane men vid 10 cm 
avmaskas 5 maskor på magdelen genom att sticka 
ihop de am. Sticka ytterligare 5 cm och sticka de 4 
varven som på hane. Maska av magdelen.
Nu stickas åter fram och tillbaka. 
Sticka 2 rm=kantmaskor i var sida 
hela tiden. Öka 1 maska i var sida 
innanför kantmas-
korna vartannat 
varv 8 gånger. 
Maska av 
vid önskad 
rygglängd. 
Jag har 90 
cm från halsen 
till ryggslutet. 
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