
 

BESKRIVNI NG 3842-2           CHOKLADBRUD         

Storlek: 
 

S (M) L (XL) XXL  

Övervidd: 
 

90 (100) 108 
 

(120)  128 cm  

Längd: 
 

52 (54) 56 (58) 60 cm  

Garn: 
 

TIBET (24% yak, 55% merinoull, 21% polyamid, 25 g = ca. 
190 m) från Cewec 
 

Garnförbrukning  

färg 37 
 

6 
 

(7) 
 

7 
 

(8) 
 

 

9 nystan 

 

Stickor: 
 

Rundstickor (60 cm) nr. 4,5 och 5 mm 

Ev. rundsticka (40 cm) nr. 4,5 mm 
 

Masktäthet: 18 m slätstickning med dubbelt garn = 10 cm på stickor nr 5 
mm    

Om masktätheten inte stämmer får du prova tunnare eller 
grövre stickor. 
 

Förkortningar: 
 

m = maskor, v = varv,  omg = varv, r = rät, a = avig 
 

Obs: 
 

Det stickas med dubbla trådar. 
Slipovern stickas nedifrån i två stycken 
 

Mönster 

(upprepas) 
Varv 1 (r-sidan): *6 a, 6 r*, upprepa *-*, M och XL: sluta 

med 6 a  
Varv 2-8: Sticka som m visar 

Varv 9: *6 r, 6 a*, upprepa *-*, M och XL: sluta med 6 r 
varv10-16: Sticka som m visar 

 
 

 
Bakstycket: Lägg upp 96 (108) 118 (130) 140 m  på stickor  4,5 med dubbelt 

garn och sticka 6 cm resår (1 r, 1 a), sluta med 1 v från r-sidan. Nästa v stickas a, 
och minskas jämnt fördelat  16 (18) 20 (22) 24 m (= 80 (90) 98 (108) 116 m). Byt 
till stickor nr 5, och "chokoladebrud"-mönster så här: Sticka 16 (18) 19 (21) 22 m 

rät, 48 (54) 60 (66) 72 m "chokoladebrud-mönster, 16 (18) 19 (21) 22 m rät. 
Fortsätt tilL ryggen mäter 27 (28) 29 (30) 31 cm, avmaska för ärmhål i var sida : 

4-3-2-1-1 (4-3-2-2-1-1) 5-3-2-2-2-1-1 (5-3-2-2-2-2-1-1) 6-3-3-2-2-2-2-1-1 m (= 
58 (64) 66 (72) 72 m). Fortsätt sticka mönster till ärmhålet mäter 23 (24) 25 (26) 

27 cm. Låt de mittersta  24 (26) 28 (28) 28 m vila och sticka var axel färdig för sig  
så här: Fortsätt sticka på samma sätt tills ärmhålet mäter 25 (26) 27 (28) 29 cm. 



Avmaska (om du vill sy ihop axelsömmarna) eller låt  m vila (om du vill sticka ihop 
axlarnas maskor). 

 
Framstycke: Stickas som bakstycket tills ärmhålet mäter 15 (16) 17 (18) 19 cm. 

Låt de mittersta 14 (16) 18 (18) 18 m vila och sticka  var sida färdig för sig: 
Avmaska för halsringningen 2-2-1 m i början av varvet från halssidan (gäller alla 

storlekar). Fortsätt sticka till framstycket har samma höjd som bakstycket.  Maska 
av eller låt maskorna vila. Sy eller sticka ihop axlarna. 

 
Halskant: Plocka upp ca 100 (104) 108 (112) 116 m (jämnt antal)  på stickor nr 

4,5 med dubbelt garn. Markera varvets början och sticka runt  i resår (1 r, 1 a) tills 
halskanten mäter 8 (8) 8 (10) 10 cm. Maska av löst. 

 
Ärmkanter: Sy ihop sidsömmarna. Plocka upp ca 120 (124) 128 (132) 136 m 

(jämnt antal)  på stickor nr 4,5 med dubbelt garn med början längst ned i ärmhålet 
och markera varvets början. Sticka runt i resår (1 r, 1 a) tills kanten mäter 4 (4) 4 

(5) 5 cm. Maska av löst. 
 

Montering: Fäst alla trådar. Fukta arbetet och lägg det plant på en handduk i de 
angivna måtten för att torka. Se banderollen för ytterligare tvättanvisningar. 
 

Njut av din chokoladebrud. 
 

Design for Cewec 


