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BENEDIKTE 

MODELL 4325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORLEKAR  S (M) L (XL) 

ÖVERVIDD I CM  84 (94) 106 (116) 

HEL LÄNGD I CM  54 (56) 58 (60) 
 

GARNFÖRBRUKNING  

Antal nystan   4 (4) 5 (6) 

 

GARN    

CEWEC Papyrus (78% bomull, 22% silke) 120 m = 50 g 

 

REKOMMENDERADE STICKOR   

Rundstickor nr. 3 och 4 

 

STICKFASTHET   

18 m x 35 v mönster på st nr. 4 = 10 x 10 cm 
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BESKRIVNING 

 

 
INFORMATION 

Benedikte är en linne med hålmönster vilket stickas enligt diagrammet sist i beskrivningen.  

Linnet är v-ringat och har en smal pärlresår nedtill och stickas runt på rundsticka, nerifrån och upp. Därefter 

stickas bakstycket och de två delarna på framstycket var för sig. Till sist plockas m upp till axelbanden vilka 

också har ett fint hålmönster. 

Det färdiga linnet krymper ca. 3 cm efter tvätt och beskrivningen är anpassad efter detta. Övervidd och 

längd är anpassade efter detta. 
 

STORLEKSGUIDE 

Kroppsmått i cm 

Storlek: XS S M L XL 

Övervidd:  78-82 84-88 92-96 98-102 104-108 

Midja: 62-66 68-72 76-80 82-86 88-92 

Höft: 86-90 92-96 100-104 106-110 112-116  

 

FORKORTELSER 

m = maskor, v = varv, rm = rät maska, am = avig maska, tills. = tillsammans, räts = rätsida 

 
BÅL 

Bål: Lägg upp 150 (168) 192 (210) m på rundst nr. 3. Sticka runt i pärlresår, på 1:a varvet stickas 1 rm, 1 

am, på 2:a varvet stickas rm. Sticka ytterligare 2 varv.  

Byt till rundst nr. 4.  

Markera början på varvet och efter hälften av maskorna (= sidsömmarna). Fortsätt sticka enligt 

mönsterrapporten. Fortsätt sticka uppöver tills arb mäter 33 (34) 35 (36) cm. På sista v från räts, sluta när 5 

m återstår på varvet. På nästa v, som är ett mönster-v (och framöver v från räts), maska av för ärmhål så 

här: Maska av de sista 5 m på det precis stickade varvet + de första 6 m på det nya varvet (= 11 (10) 10 

(11) m totalt), sticka fram till 5 m före markeringen i motsatta sidan, maska av de nästa 11 (10) 10 (11) m 

för ärmhål och sticka varvet ut.  

Härifrån stickas bak- och framstycke, fram och tillbaka, var för sig och fortsatt i mönster.  

 

BAKSTYCKE 

Med garnet på bakstycket, sticka am tillbaka, maska av de första 3 m på v för ärmhål. På nästa v från räts, 

maska av ytterligare 3 m av för ärmhål och sticka färdigt v i mönster där det är möjligt. Sticka am tilbaka. 

På nästa v från räts, maska av för ärmhål så här: Sticka 2 rm, lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta m över, sticka 

mönster tills 4 m återstår på varvet, 2 rm tills. och 2 rm. Vänd arbetet och sticka det aviga varvet tillbaka. 

Upprepa dessa 2 v totalt 11 (13) 17 (19) gånger. Fortsätt med intagn i var sida av arb, samtidigt, på nästa v 

från räts, maska av de mittersta 24 (30) 34 (38) m till hals. Sticka färdigt var del, 6 m på varje del, för sig. 

 

VÄNSTER SIDA AV BAKSTYCKET 

Vänd och sticka det aviga v tillbaka. På nästa v från räts, gör intagn så här: Sticka 2 rm, 2 rm tills. och 2 rm 

= 5 m. Sticka det aviga v tillbaka. På nästa varv från räts, gör intagn så här: Sticka 1 rm, 3 rm tils. och 1 rm 

= 3 m. Sticka am tillbaka. 

Vänd arb och sticka de 3 m räta tills. = 1 m. Ta av garnet och dra igenom den sista m.  

 

HÖGER SIDA AV BAKSTYCKET  

Börja med ett v från avigs, på nästa v från räts, gör intagn så här: Sticka 2 rm, lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta 

m över och 2 rm = 5 m. Sticka ett avigt varv tillbaka. 

På nästa v från räts, gör intagn så här: Sticka 1 rm, lyft 1 m, 2 rm tills., dra den lyfta m över och 1 rm = 3 m. 

Sticka am tillbaka.  

Vänd arb och lyft 1 m, 2 rm tills. och dra den lyfta m över = 1 m. Ta av garnet och dra tråden igenom den 

sista m.  
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FRAMSTYCKE 

Markera mitten på framstycket.  

 

VÄNSTER SIDA AV FRAMSTYCKET 

Börja i sidan av ärmhålet med ett avigt v. På nästa v från räts, maska av de 3 första m för ärmhål, sticka 

tills 4 m återstår till markeringen mitt fram, sticka 2 m räta tills. (= intagn till v-ringning) och 2 rm. Vänd arb 

och sticka am tillbaka. På nästa varv från räts, gör ytterligare intagn för ärmhål så här: Sticka 2 rm, lyft 1 m, 

1 rm, dra den lyfta m över och sticka tills 4 m återstår på v, 2 rm tills. (= intagn till v-ringning) och 2 rm. 

Sticka am tillbaka. Upprepa de sista 2 varven totalt 11 (13) 16 (18) ggr = 6 m återstår (gäller stl. S, för stl. 

M, L och XL maskas av ytterligare 1 gång mot halsen). Sticka am tillbaka. 
På nästa v från räts, gör intagn så här: Sticka 2 rm, 2 rm tills. och 2 rm = 5 m. Sticka am tillbaka. 

På nästa v från räts, gör intagn så här: Sticka 1 rm, 3 rm tills.och 1 rm = 3 m. Sticka am tillbaka. 

Vänd arb och sticka de 3 m räta tills. = 1 m. Ta av garnet och dra tråden igenom den sista m. 

 

HÖGER SIDA AV BAKSTYCKET 

Börja i mitten på framstycket vid delningen till v-ringningen och sticka am. Sticka 1:a varvet från räts så här: 

Sticka 2 rm, lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta m över (= intagn till v-ringning), sticka rm varvet ut. Vänd arb. 

Maska av de 3 första m för ärmhål och sticka am varvet ut. 

Vänd arb. Sticka 2 rm, lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta m över (= intagn till v-ringning), sticka rm tills 4 m 

återstår, 2 rm tills. (= intagn för ärmhål) och 2 rm. Vänd och sticka am tillbaka. Upprepa de sista 2 varven 

totalt 11 (13) 16 (18) ggr = 6 m återstår (gäller stl. S, för stl. M, L och XL maskas av ytterligare 1 gång mot 

halsen). Sticka am tillbaka. 
På nästa v från räts, gör intagn så här: Sticka 2 rm, lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta m över och 2 rm = 5 m. 

Sticka am tillbaka. 

På nästa varv från räts, gör intagn så här: Sticka 1 rm, lyft 1 m, 2 rm tills., dra den lyfta m över och 1 rm = 3 

m. Sticka am tillbaka. 

Vänd arb, lyft 1 m, 2 rm tills., dra den lyfta m över = 1 m. Ta av garnet och dra tråden igenom den sista m. 

 

 

HÖGER AXELBAND 

Med rundst nr. 3 plocka och lägg upp m till axelband så här: Börja i första m till vänster vid sidsömmen = 

1:a m. Plocka upp ytterligare 42 (44) 46 (48) m, ca. 1 m i varje m och v till och med spetsen av höger del av 

bakstycket, fortsätt härifrån med att lägga upp 55 (59) 63 (67) m med enkel uppläggning, fortsätt direkt över 

på höger framstycke med att plocka upp 44 (46) 48 (50) m, första m i spetsen av höger del och därefter ner 

längs ärmhålet och vidare till den först upplockade m, ca.1 m varje v och m = totalt 142 (150) 158 (166) m.  

Sticka 1 v am. Sticka ett varv med hål så här: *Sticka 2 rm tills., omslag*, upprepa från * till * varvet runt. 

Sticka 1 v am. Sticka 1 v rm. Nästa varv, maska av i räta. Maska av stramt, så axelbandet inte töjer sig och 

blir för långt när du använder plagget. 

 

VÄNSTER AXELBAND 

Plocka upp m som på höger axelband men i omvänd ordning, Sticka lika som höger axelband.  

 

HALSKANT OCH AXELBANDENS INSIDA 

Med rundst nr. 3, plocka upp 1:a m överst i bakstyckets vänstra spets, fortsätt med att plocka upp 55 (59) 

63 (67) m, 1 m i varje m vidare längs med vänster axelbands nyupplagda m (i de yttersta öglorna av 

uppläggningen), fortsätt ner längs vänster sida av v-ringningen och plocka upp 41 (43) 45 (47) m, ca. 1 m i 

varje v, ner till botten av halsringningen, plocka upp 1 m i botten av v-ringningen. Fortsätt plocka upp 41 

(43) 45 (47) m, ca. 1 m i varje v, upp längs höger sida av halsringningen, fortsätt med att plocka upp 55 

(59) 63 (67) m, 1 m i varje m längs höger axelbands nyupplagda m (i de yttersta öglorna a uppläggningen) 

och avsluta med att plocka upp 38 (42) 46 (50) m, ca. 1 m i varje m, från toppen av bakstyckets högra 

spets, vidare över bakstycket och upp till strax före toppen av vänster spets = 232 (248) 264 (280) m. 

Sticka 1 v am. Sticka ett varv med hål så här: *Sticka 2 rm tills., omsl*, upprepa från * till * varvet runt. 

Sticka 1 v am. Sticka 1 v rm. Nästa varv, maska av i räta. 
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MONTERING  

Fäst alla trådar. Tvätta tröjan enligt anvisning på banderollen och låt ditt arbete plantorka på en handduk. 

 

 

CEWEC DESIGNTEAM - 2. UDGAVE  

Delar du bilder av dit CEWEC-sticke på Instagram – blir vi glada om du taggar #cewec #ceweccph #yarnbycewec 
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DIAGRAM 
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Diagram till hålmönster

= rm/slätstickning

= omslag

= 2 rm vridan tills.

= 2 rm tills.


