
Mönster 4320 / 3   Zoe – cardigan i Papyrus  

  

Storlek:  S (M) L (XL) XXL 

 

Bröstvidd:    94   (102)    110  (118) 126 

 

Längd:   58  (60)  62 (64)  66 
 

Garn: Cewec`s Papyrus (70%  bomull, 30% silke, 50 g  

 = 120 m) 

 

Garnåtgång: 

Vintervit fg 02: 7 (8) 8 (9) 10nyst  

Terracotta: fg 27: 1 (1) 1 (1) 1 nyst  

Orange fg 31: 1 (1) 1 (1) 1 nyst  

Grön fg 28: 1 (1) 1 (1) 1 nyst  

Korall fg 4: 1 (1) 1 (1)  1 nyst 

 

 

Stickor: Strumpst 3,5 och 4 mm, rundst 3,5 och 4 mm. 

 

Tillbehör: 9 knappar  

 

Stickfasthet: 20 m = 10 cm på st 4 mm 

Förkortningar: m = maska, v = varv, r = rät, av = avig. 
 

German Short Row Sticka fram till markering, vänd, lyft första m och strama garnet, 

=vändvarv så att m på högersticka kommer till att likna en * dubbelm*. 
 Sticka tillbaka. 
 När alla vändningar ä gjorda, stickas ett v över alla maskor, 
 OBS: alla *dubbelm* är en maska, och stickas vanligt. 
 
 

Rygg/Fram: Lägg upp med rundst 3,5 - 180 (196) 212 (228) 244 m och sätt markörer med 

94 (102) 110 (118) 126 m till rygg, och 43(47) 51 (55) 59 m till var framst. 
Sticka resår fram och till baka (1 v är avigsida): 
1km, 2 av * 2r, 2av * upprepa från * -* och avsluta med 1 km. 
V2: 1 km *2r, 2av* upprepa *-* varvet ut, avsluta med 1km. 
V3: sticka som m visar. 
V4: 1 km. Sticka kryss: *sticka m2 rät framför m 1. Sticka m 1 rät och låt båda m glida av 
stickan, 2 av upprepa * - * varvet ut och avsluta med 1 km. 
Upprepa dess 4 varv till arb mäter 5 cm. Byt till rundst 4 och sticka slätstick till arb mäter 37 
(38) 39 (40) 41 cm. På nästa v från räts avm 10 m till ärmhål i var sida:  



Sticka fram till 5 m innan markör, avm 10 m, sticka fram till 5m innan nästa markör, avm 10 
m , och sticka varvet färdigt. Lägg arb att vila, medan det stickas ärmar. 
 

Ärmar: Lägg upp med strumpst 3,5 - 52 (56) 60 (60) 64m och sticka resår runt, 
          V 1-2-3: stickas * 2r, 2av *, upprepa * -* varvet runt. 
          V4: Sticka kryss: *sticka m 2 rät fram m1, sticka m1 rät och låt båd m glida av stickan* 
          Upprepa * - * varvet runt. 
          Upprepa dessa 4 v tills arb mäter 5 cm. 
          Byt till strumpst 4 mm och sticka slätst. 
Öka på första v 10 m jämt fördelat till 62 (66) 70(70) 74 m. Sticka slätst tills arb mäter 10 cm. 
Börja ökningar. Markera de 2understa m på varvet (första och sista m. Öka 1 m på var sida 
om dessa m, 
Upprepa ökning på vart 8 varv tills det är 72 (78) 78 (80) 86 m. Sticka tills ärmen mäter 
44 (44) 45 (45) 46 cm. Avm de understa 10 m (de 5 först och 5 sista m) = 62(68) 68 (74) 76 m. 
Lägg arb åt sidan och sticka andra ärmen lika. 
 

Runt ok: Sticka nu in ärmarna på kroppen från (avigsidan), så att de avm m i ärmhål och 

de avm m i fram/bak kommer över varandra. Det finns nu 284 (312) 328 (356) 376 m på 
stickan. Sticka 2 (2) 2 (4) 4 varv rakt upp och reglera maskan till 280 (312) 328 (360) 376 
m.Tag bort markör. 
Sätt 2 nya mark, 20 m in på vart framst. Nu stickas vändvarv: Sticka från räts fram till markör,  
vänd med German Short Row (GSR), och sticka avigt fram till markör på höger fram. Vänd 
med GSR, och sticka 10m INNAN förra vändning, vänd med GSR, och sticka avigt tillbaka till 
10 m INNAN förra vändning. Vänd md GSR, och upprepa vändningen än en gång till i båda 
sidor 10m INNAN förra vändning. Sticka varvet ut efter sista vändning, kom ihåg att alla 
*dubbelm*m stickas som 1 m. – Sticka avigt tillbaka och sticka alla *dubbelm*  
stickas som 1 m. 
Byt till Terracotta och sticka 1 varv: * 1 r, lyft nästa m med garnet på arb baksida* upprepa* -
* och sluta med 1 r, 1km. Sticka avigt tillbaka. 
På nästa varv stickas intag: 1 km, 3 r, *2 r tills, 6 r* upprepa *-* och avsluta med 2r tills,1 r, 
1 km, = 245 (273) 287 (315) 329 m. 
Sticka 7 varv rakt upp. 
Byt till Orange och sticka nästa varv: 1r, lyft nästa m med garnet på avigsidan, upprepa *-* 
och sluta med 1 km. Sticka avigt tillbaka 
Sticka intagningarna såhär:  1km, 2r, *2 r tills, 5 r* Upprepa *-* och avsluta med 2r tills, 1 r, 1 
km = 210 (234) 246 (270) 282 m.  
Sticka 7 varv rakt upp. 
Byt till Grön och sticka avigt tillbaka. Sticka 2 varv. *Tag in på nästa varv: 1km, * 2 r tills, 4 r* 
upprepa *-* och avsluta med 2 r tills, 2 r, 1 km =175 (195) 205 (225) 235 m.  
Sticka 5 varv rakt upp. 
Byt till Korall och sticka avigt tillbaka och sticka 6 v med Korall rakt upp. 
Minska på nästa varv: 1 km, 1 r, *2 r tills, 3 r * upprepa *-* och avsluta med 2 r tills, 1 km = 
140 (156) 164 (180) 188. Sticka avigt tillbaka. 
Byta till Vintervit och sticka ytterligare 3 varv. Minska på nästa varv: 1 km, * 2 r tills, 2 r *  
Upprepa *-* och avsluta med 2 r tills, 1 km = 105 (117) 123 (135) 141 m kvar. Sticka 1 (1) 3 
(3) 3 varv. 



Minska på nästa varv jämt fördelat till 100 (104) 108 (112) 116 m. På nästa v från avigan 
startar halsen. 
 

Hals: Sticka från avigsidan: 1km, * 2av, 2 r* upprepa *-* och avsluta med 2 av, 1 km. 
Sticka 2 varv resår som m visar. Fortsätt med resårens 4:de varv. Sticka vidare V: 1, 2, 3 och 4  
Till halsen mäter 5 cm. avmaska i resår. 
 

Montering:  

Framkant vänster: Plocka upp med stickor 3,5 och Vintervit 1 m i varje varv, men 

hoppa över vart 4:de varv till första randen, plocka upp med randfärg. Det blir 8 m fortsätt 
med nästa randfärg, det blir 8 m, fortsätt att plocka upp med de 2 resterande randfärger, 
och fortsätt därefter med vintervit. Ca 140 (144) 148 (152) 156 m. Det stickas nu i färger och 
kryssa färgerna på varvets avigsida, så det inte uppstår hål i arb. Sticka från avigsidan:  
*2 av, 2r* upprepa *-* och avsluta med 2 av. Sticka 1 varv som m visar, och fortsätt 
kryssresår som innan. Sticka tills kanten mäter 5 cm. Avmaska i resår. 
 

Framkant höger: Plocka upp och sticka på samma sätt som vänster framkant. 

På varv 7 stickas 9 knapphål. Placera det nedersta mitt i nederkant och det översta mitt i 
halskant, de övriga med jämna mellanrum. 

Knapphål: Sticka 2 m tills, omslag, omslag, sticka 2 m tills, på nästa varv stickas 1 r, 1 av, i 

det dubbla omslaget. Fortsätt i kryssresår till arb mäter 5 cm. Avmaska i resår. 
Sy hålet under var ärm. Fäst trådar. Sy i knappar. Lägg arb mellan fuktiga handdukar och låt 
torka. 
 

Design och mönster: Sanne Lousdal 

 
 
 
 
 

   


