
Mönster 4321/2 Diamonds i Papyrus 

 

Storlek: XS (S) M (L) XL 

Övervidd:  87   (99)    111     (123)      135 cm 

Längd: 54   (56)  58   (60)       62 cm 

 

Garn: Cewec`s Papyrus 
 (78% bomull, 22% silke, 50 gr = 120 m) 

 

Garnåtgång fg 02: 6                (7)      7        (8)          9 nystan 

 

Stickor: Rundsticka 4 – 80 och 40 cm. 

 

Stickfasthet: 20 m slätstickning = 10 cm på st 4 

Förkortningar: m = maska, st = sticka, r = rät, a = avig, tills = tillsammans. 
 

German Short Rows När det ÄR vänt: Lyft 1 m med garnet framför arb, drag i garnet,  

Vändteknik: så m på höger st stramas åt, och kommer att likna en ”dubbel” m, 

(GSR) när det stickas över varvet så stickas ”dubbel maskan” som en 

 vanlig m. 
 

Notera: Resårkanterna stickas fram och tillbaka på fram/bakstycke 

 var för sig. Därefter stickas delarna ihop och stickas runt upp   
 till V-ringning. Därefter stickas det fram och tillbaka till ärmhål. 
 Toppen stickas färdig i ryg och 2 framstycke. Ärm kanterna stickas  
 på till slut. 
 

Rygg och resårkant: Lägg upp med rundst 4 – 93 (105) 117 (129) 141 m, och sticka fram och 
tillbaka : ( första v är avigsidan). * 3 av, 3 r* upprepa *-* och avsluta med 3 av. Sticka som maskorna 
visar till arb mäter 8 cm. Låt det vila. 

Framstycke -resår: Stickas lika som rygg resår. 
 

Rygg/framstycke: Sticka ihop de 2 resårkanterna,- samtidigt som det stickas slätst och minskas 
12 m jämt fördelat till: 174 (198) 222 (246) 270 m. Sätt markör i var sida med 87 (99) 111 (123) 135 
m till var del, rygg och framstycke. 
Fortsätt runt efter diagram: Sticka diagrammets första 7 m, upprepa sedan rapporten det möjliga 
antal ggr till de resterande 8 m på framstycket, Sticka de sista 8 m efter diagrammet. 
Sticka över ryggen på samma sätt, alltså starta ned diagrammets första 7 m, upprepa rapporten det 
möjliga antal ggr , till de resterande 8 m på ryggen, sticka diagrammets sista 8 m. 
Fortsätt så här till arb mäter 25 (27) 28 (30) 31 cm. Nu delas arb till V-ringning: (OBS) – nästa varv 
skall stickas på ett mönstervarv – sticka evt ett varv mer, således att nästa varv är ett mönster 
varv). 
Markera mitt m på framst. Sticka fram till mitt m , och maska av den, och sticka varvet färdigt. 
Klipp garnet. 
Arbetet stickas vidare fram och tillbaka. Börja vid den avm m, och sticka nästa varv AVIGT tillbaka. 
OBS – första och sista m stickas r på alla varv, och är en kantmaska. Denna m räknas INTE in med  
i diagrammet.  



Nästa varv är ett mönstervarv, och här börjar intag till V-ringning: 1 km, 2 vr r tills, fortsätt efter 
diagram – (OBS) –  omslag och 2 m tills följs alltid åt, om det inte finns möjlighet till detta så 
stickas m  i slätst). 
Sticka till 3 m kvar, 2r tills, 1 km. Vänd och sticka avigt tillbaka. Fortsätt såhär och gör intag på vart 
annat varv totalt 5 ggr. Därefter fortsättes intag på vart 4 varv, SAMTIDIGT när arb mäter 32 (33) 34 
(35) 36 cm, delas det till ärmhål:  
Sticka höger framst 38 (44) 50 (56) 62 m, och låt ryggens 87 (99) 111 (123) 135 m och vänster 
framst 38 (44) 50 (56) 62 m vila, medan höger framst stickas. 
 

Höger Framstycke: Fortsätt intag på vart 4 varv till det är 29 (33) 37 (41) 43 m kvar, dessa 
stickas rakt upp till hel längd. Låt m vila. 

Vänster framstycke: Stickas som höger framst men spegelvänt. 
 

Rygg: 87 (99) 111 (123) 135 m. Sticka rakt upp till arb mäter 3 cm innan hel längd. 
Sätt de mittersta 17 (21) 25 (29) 37 m på en tråd, och sticka var sida färdig för sig. 
Avm till nacke  på vart annat varv med 3.2.1.m = 29 (33) 37 (41) 43 m kvar som sättes på en tråd 
vid hel längd.- (OBS – omslag och 2 m tills följs alltid åt, om det inte finns möjlighet till detta så 
stickas m i slätst). Sticka andra sidan färdig på samma sätt, men spegelvänt. 
 
PloSticka samman axlarna: Lägg arb rät mot rät. Sätt axelm på en sticka. Med 1 extra sticka, stickas 
1 m från varje sticka rät tills, samtidigt som de avmaskas. Sticka ihop andra axeln på samma sätt. 
 

Halskant: Plocka upp med en liten rundst 4 ( använd ev en tunnare sticka när ni plockar upp, det 
ger ett finnare resultat),. Starta vid V-ringning. Plocka upp 1 m i vart varv men hoppa över vart 4 
varv upp till axel.Plocka vidare upp 1 m i var m fram till halsens vilande m. Som stickas rät, plocka 
upp 1 m i var m fram till axel. Plocka vidare upp 1 m i varvt varv med hoppa över vart 4 varv.  
Ca 168 (174) 180 (186) 192 m 

Sticka första varvet där dte regleras till ett maskantal som är delbart med 6, där det stickas 2 r tills 
jämt fördelat. 
1 r ( maskan i botten av V –ringning),1 r, * 3 av, 3 r* upprepa från *-* och avsluta med 3 av, 1 km. 
Varv2: Sticka som m visar till det är 1 m kvar innan varvet slutar, lyft 2 m på en gång, som om dom 
skulle stickas rät,  sticka 1 r, och drag de 2 lyfta m över. 
Upprepa varv2. Till kanten mäter 3 cm, avm i resår. 
 

Ärmkanter: Plocka upp med en liten rundst 4 ( använd ev en tunnare sticka när ni plockar upp, 
ger ett finnare resultat). Plocka upp 1 m i varvje varv, men hoppa över vart 4. varv. Maskantalet 
skall vara delbart med 6 fx 90 (96) 102 (108) 114 m. 
Varv 1: 1 r ( understa m i ärmhål – och markera denna m som varvets början), 1 r, * 3 av, 3 r* 

upprepa från *-* till det är 4 m kvar, 3 av, 1 r. Sticka 2 varv som m visar. Nu stickas vändvarv: Sticka 
till de sista 7 m på varvet, vänd med GSR teknik. Sticka tillbaka till de resterande 8 m på 
varvet,vänd med GSR teknik. Nu stickas vändvarv ytterligare 5 ggr i var sida. Var vändning görs 6 m 
INNAN  sista vändning, detta görs till det är vänt totalt 6 ggr i var sida - ( inc de 2 första vändn). 
Sticka nu över alla m. Kom ihåg alla dubbelm stickas som 1 m. Sticka ytterligare 2 varv äver alla m. 
Avm i resår som m visar. 
 
Sticka andra ärmhålet lika 

Fäst alla trådar. Lägg arb mellan 2 fuktiga handdukar och låt torka 

 

Design och Mönster: Sanne Lousdal 



 

  

 
 


