
Mönster 3845 Dedikerat till Helle 

 
Storlek: S oversize (M) oversize L oversize 
 
Övervidd: 120  (140) 160 cm 
 
Längd: 66 (69) 72 cm 
 
Ärmlängd: 36 (36) 36 cm 
 
Garn: Cewec´s Tibet: (24% yak, 55% merino, 21% polyamid, 
 25 gr = 190 m) 
 Cewec´s Anisia: 
 (76% kid mohair, 24% polyamid, 25 gr = 235 m) 
 
Garnåtgång: 

Tibet fg 27 6 (6) 7 nystan 
Anisia fg 75 4 (5) 6 nystan 
 
Stickor: Rundstickor 6 och 7 – 80 cm, strumpstickor 6 och 7, 
 rundsticka 6 _ 40 cm. Hj-sticka till flätor. 
 
Stickfasthet: 16 m = 10 cm i slätstickning och i mönster på st nr 7. 
 
Förkortningar: m = maska, st = st9cka, r = rät, av = avig, tills = tillsammans, 
 hj-st = hjälpsticka, GSR = German Short Row. 
 
Mönstervarv:  8 m hål-fläta stickas således: Sätt 4 m på en hj-st framför 
 arb, sticka de nästa 4 m således: omslag, sticka 2 r tills, 2r - 
 sticka m från hj-st således: 2 r, 2 r tills, omslag. 
 
Vändvarv med När det är vänt: Lyft 1 m löst av med garnet framför arb, 
German Short Row drag i garnet så m på höger st stramas till, och kommer att
  
Tecknik likna en dubbel-m. När det till slut skall stickas över alla m, 
 stickas dubbel-m som helt vanlig m. 
 
Rygg/ framstycke: Lägg upp med rund-st 6 och 1 tråd Tibet+ 1 tråd Anisia – 196 
(224) 252 m och sticka runt i resår – 2 r, 2 av i 6 cm. Sätt markör i böjan av varvet och  
i  motsatt sida – det är 98 (112) 126 m till varje stycke. Byt till rund-st 7. Sticka 4 varv 
slätstickning. Sticka därefter mönster således: 3 r, sticka * 8 m hål-fläta, 6 m r, 



upprepa *-* till 11 m innan sid-markör, 8 m hål-fläta, 3 r. Sido-markören är nådd. 
Sticka igen från *-* till varvet slut. Sticka 11 varv slätstickning. 
Sticka mönster på vart 12. varv resten av arb. 
När arb mäter 40 (41) 43 cm delas arb till ärmhål, och var del stickas färdigt  för sig. 
98 (112) 126 m. 
 
Rygg: Sticka till arb mäter 5 cm innan hel längd. Sticka vändvarv således: (GSR) 
Frän rät-sidan: Sticka till det fär 9 m kvar på varvet (alla stl), vänd och sticka tillbaka 
till 9 m kvar i motsatt sida. Sticka och vänd 8 m innan förra vändning ytterligare 3 ggr 
i var sida. Sticka 3 varv över alla m. KOM IHÅG att alla m som liknar dubbel-m stickas 
som 1 m. Sätt de mittersta 26 (30) 34 m på en nål till hals och låt vila. Och de 36 (41) 
46 m på en nål till var axel att vila. 
 
Framstycke: Sticka rakt upp till 11 (12) 13 cm innan hel längd. 
Sätt de mittersta 10 (12) 14 m på en nål till hals, och sticka var sida färdig för sig. 
Avm ytterligare vid halsen, på vart 2. varv med 3,2,2,1 (  3,2,2,1,1) 3,2,2,2,1 m = 
36 (41) 46 m kvar. Sticka till 11 varv innan hel längd, ( där var vändvarvet startar på 
ryggen). Sticka vändvarv som på ryggen, endast 1 sida åt gången. Vid hel längd sätts 
axel-m på en nål . Sticka den andra sidan färdig på samma sätt men spegelvänt. 
 
Ärmar: Lägg upp med strump-st 6, 32 (36) 40 m med 1 tråd Tibet+ 1 tråd Anisia 
Sticka runt i resår, 2 r, 2 av i 4 cm. Fortsätt med slätstickning och öka jämt fördelat på 
första varvet till 36 (38) 40 m. Sticka totalt 4 varv slätstickning. Nu startar mönstert: 
Sticka 0 (1) 2 r, * 8 m hål-fläta, 6 r* upprepa *-* och sluta med 8 m hål-fläta, 0 (1) 2 r. 
Sticka därefter 11 varv slätstickning. SAMTIDIGT börjar ökningarna: öka på 4. varvet 
efter 1. mönstervarvet. Öka 1 m på var sida om varvets första och sista m. De nya m 
stickas med i mönster. Upprepa ökningarna på vart 3. varvtotalt 18 ggr till 72 (76) 80 
m. SAMTIDIGT stickas mönster på vart 12. varv genom hela arb. Vid hel längd avm 
alla m på en gång. Sicka 1 ärm till. 
 
Montering och halskant: Sticka samman axlarna således: Lägg arb r mot r. Sätt 
axelns m på en sticka, och med extra st, stickas 1 m från var st r tills, samtidigt som 
de avmaskas. Sticka ihop den andra axel lika. Sy i ärmarna. 
 
Hals: Med en tunn liten rund-st och 1 tråd Tibet + 1 tråd Anisia plockas det jämt 
upp i halsen. 
Börja vid den ena axeln – de vilande m stickas r, ca 76 (76) 80 m. Reglera eventuellt 
m på första varvet. Sticka med den lilla rund-st 6 runt i resår, * 2 r, 2 av* totalt 3 cm. 
Avm i resår. 
 
Fäst trådar. Lägg arb mellan 2 våta a handdukar och låt torka. 
Design och mönster: Sanne Lousdal 


