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CATINKA 

MODELL 4422 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORLEKAR  S (M) L (XL) 

 
ÖVERVIDD I CM  105 (114) 124 (133) 

HEL LÄNGD I CM  58 (60) 62 (64) 

ÄRMLÄNGD I CM  45 (46) 47 (47) 

 

GARNÅTGÅNG ANTAL NYSTAN: 

Katmandu fg. 16  10 (11) 12 (13) 

Anisia fg. 75   5 (6) 7 (8)  

 

GARN    

CEWEC Katmandu garn (19% Jak, 37% Bambu, 36% Merino, 8% polyamid) 25 gr = 125 m 

CEWEC Anisia (76% Kid Mohair, 24% Polyamid) 25 g = 235 m 

 

REKOMMENDERADE STICKOR 

Rundstickor 4 och 4½ 

 

STICKFASTHET 

21 m och 29 v = 10 x 10 cm på stickor 4½ 
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STICKINFO! 

Catinka är en pullover med sadelaxlar och tvärgående hålmönster i rader fram och bak, och i var sida. 

Ärmarna stickas i resår. Den stickas nerifrån och upp. Först stickas bålen upp till ärmhålen, så stickas 

ärmar. Delarna samlas och fram och bak och ärmar stickas färdig samlade på rundstickan. Till sist stickas 

sadelaxlarna. Arbetet avslutas med halskanten. 

  

FÖRKORTNINGAR 

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

avigsidan, intagn = intagning, ökn = ökning, mr = märke 

ökn-h = ökningen lutar åt höger, plocka upp med vänster sticka bakifrån och sticka länken rät. 

Ökn-v = ökningen lutar åt vänster, plocka upp länken med vänster sticka framifrån och sticka länken vriden 

rät. 

ödhp = lyft 1 m rätt, 1 rm, fra den lyfta m över den stickade 

 

GSR = GERMAN SHORT ROWS 

Efter vändning: Lyft 1 m med garnet framför arb, dra i garnet så maskan på höger sticka dras åt och liknar 

en ”dubbel” maska. När det sedan ska stickas över denna ”dubbla” maska stickas den som en helt vanlig 

maska. 
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BESKRIVNING 
 

 

BÅL 

Lägg upp med två trådar, en av var kvalitet och på rundsticka 4 – 220 (240) 260 (280) m och sticka runt i 

resår *1 rm, 1 am *. Sticka tills resåren mäter 6 cm. Sätt en märktråd i var sida med 110 (120) 130 (140) m 

till var del, och mitt fram efter 55:e (60:e) 65:e (70:e) m + mitt bak efter 165:e (180:e) 195:e (210:e) m.  

Byt till rundsticka 4½. Fortsätt med slätstickning och hålmönster så här:  

Varv 1: 2 rm, omslag, 2 rm tills., sticka räta till nästa märke, omslag, 2 rm tills., 1 rm, omslag, 2 rm tills., 

sticka räta tills 3 m före nästa märke, omslag, 2 rm tills., 3 rm, omslag, 2 rm tills.. Du är nu förbi höger sida 

och på bakstycket. Sticka räta till nästa märke, omslag, 2 rm tills., 1 rm, omslag, 2 rm tills., sticka räta till 3 

m före nästa märke, omslag, 2 rm tills., 1 rm, varvet är slut.  

Varv 2: Sticka räta.  

Varv 3: Sticka fram till hålmönstret mitt fram. Nästa hål ska förskjutas med 1 m, så sticka omslaget, omslag, 

2 rm tills., 1 rm, omslag, 2 rm tills.. Sticka förbi sidmärket till hålmönstret mitt bak som stickas lika som 

framtill: Sticka omslaget, omslag, 2 rm tills., 1 rm, omslag, 2 rm tills.. Sticka räta varvet ut.  

Varv 4: 2 rm, omslag, 2 rm tills., sticka räta tills 3 m före nästa sidmärke, omslag, 2 rm tills., 3 rm, omslag, 2 

rm tills.. Sticka räta till 3 m före vänster sidmärke, omslag, 2 rm tills., 1 rm, varvet är slut. 

Varv 5: Sticka som varv 3. 

Varv 6: Sticka som varv 2. 

Forsätt hålmönstret på detta vis med mönster på vartannat varv för mittens hålmönster, som var gång 

förskjuts 1 m, och på vart 3:e varv för sidans hålmönster som går uppöver.  

Sticka tills arbetet mäter 20 cm. Nu börjar ytterligare ett tvär-hålmönster från sidan, likadant som det i 

mitten, SAMTIDIGT MED att de andra fortsätter. På nästa varv med BÅDE hålmönster i sidan och mitt 

fram/bak, stickas 2 rm, omslag, 2 rm tills., nytt hålmönster börjar, 2 rm, omslag, 2 rm tills., 1 rm, omslag, 2 

rm tills.. Sticka som maskorna visar för hålmönstret i mitten. Efter nästa hålmönster i sidan börjar ett nytt 

tvär-hålmönster på samma vis, så sticka till hålmönstret i sidan, omslag, 2 rm tills., 3 rm, omslag, 2 rm tills., 

nytt hålmönster börjar, 2 rm, omslag, 2 rm tills., 1 rm, omslag, 2 rm tills.. Fortsätt på vartannat varv och 

förskjut dem 1 maska varje gång, samtidig med att de andra hålmönstren stickas som tidigare. När tvär-

hålmönstret i mitten når hålmönstret i sidan, avsluta tvär-hålmönstret när det återstår 2 maskor före 

hålmönstret i sidan. 

Fortsätt att sticka tills arb mäter 38 (39) 40 (41) cm. Sticka 2 varv utan hålmönster i sidan. På nästa varv 

ska hålmönstret förskjutas med 1 m och senare följa intagningarna för ärmhål så här: Sticka 3 rm, omslag, 

2 rm tills., fortsätt som maskorna visar fram till 5 m före nästa sidmärke, 2 vridna rm tills., omslag, 6 rm, 

omslag, 2 rm tills.. Sticka som maskorna visar fram till 5 m före sidmärket, 2 vridna rm tills., omslag, 3 rm, 

varvet slutar. Hålmönstret har nu förskjutits med 1 maska. Sticka 1 varv och upprepa ytterligare en gång: 

Sticka 4 rm, omslag, 2 rm tills., fortsätt som maskorna  visar fram till 6 m före nästa sidmärke, 2 vridna rm 

tills., omslag, 8 rm, omslag, 2 rm tills.. Sticka som maskorna visar till 6 m före sidmärket, 2 vridna rm tills., 

omslag, 4 rm, varvet slutar. Det nya tvärhålsmönstret fortsätter och slutar vid halskanten.   

Nästa varv ska det maskas av 2 m vid varje ärmhål, så sticka till 1 m före sidmärket. Maska av 2 m. 

Fortsätt sticka som maskorna visar för tvär-hålmönster, vidare till 1 m före nästa sidmärke, maska av 2 m. 

Bak- och framstycke är nu delade och får vila medans ärmarna stickas = 108 (118) 128 (138) m till var del. 

 

ÄRMAR 
Med en tråd av var kvalitet, lägg upp på stickor 4 - 50 (52) 54 (58) m och sticka runt i resår, 1 rm, 1 am. 

Fortsätt tills resåren mäter 6 cm. Byt till st 4½. Fortsätt i resår och börja öka: 1 rm, ökn-v, sticka till 1 m före 

varvets början, ökn-h, 1 rm. Upprepa ökningarna på vart 7:e varv totalt 15 (15) 16 (16) gånger och det är 80 

(82) 86 (90) m på stickan. Sticka tills ärmen mäter 46 (48) 49 (49) cm, sluta sista varvet 2 m före varvets 

början. Maska av under ärmhålet så här: Maska av 3 m, sticka varvet ut. Ärmen ska nu börja och sluta med 

en rät maska. Låt ärmen vila och sticka en ärm till.  
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BAK-, FRAMSTYCKE OCH ÄRMAR 

Samla alla delarna på rundsticka (evt på 2 st med delning på mitten vid var ärm tills rundvarvet glider 

lättare), sätt markörer vid var sammanfogning. Varvet stickas runt och börjar med intagningar och 

hålmönster mellan ärmen och bakstycket i vänster sida,.  

Börja så här: 1 am, 1 rm, 2 vridna rm tills., omslag, 2 rm tills., sticka som maskorna visar, fortsatt med tvär-

hålmönster fram och bak, fram till vänster sida, 6 m före markör, sticka 2 vridna rm tills., omslag, 2 rm tills., 

1 rm, 1 am, flytta markör, 1 rm, 1 am, 1 ödhp, fortsätt i resår som maskorna visar till 4 m före markör. Sticka 

2 rm tills., 1 am, 1 rm, flytta markör, 1 am, 1 rm, 2 vridna rm tills., omslag, 2 rm tills. Sticka framstycket som 

maskorna visar till 6 m före markör, sticka 2 vridna rm tills., omslag, 2 rm tills., 1 rm, 1 am, flytta markör, 1 

rm, 1 am, 1 ödhp, fortsätt i resår som maskorna visar till 4 m före markör. Sticka 2 rm tills., 1 am, 1 rm, 

flytta markör. Varvet slutar. Forsätt med intagningar på vartannat varv. På bak- och framstycke totalt 16 

(16) 19 (21) gånger = 76 (86) 90 (96) m kvar till var del. Fortsätt härefter uppöver utan intagn på fram- och 

bakstycket, medans intagningarna för ärmarna forsätter till totalt 27 (28) 30 (32) gånger. Kvar till sadelaxlar  

22 m. SAMTIDIGT när det återstår 8 varv = 4 intagningar på ärmen, maskas av till halsringning. Sätt 

framstyckets mittersta 14 (16) 18 (20) m på en nål till hals. Tvär-hålmönstret fram och bak slutar nu vid 

halsen. Halsringningens sidor stickas färdiga var för sig och det stickas nu fram och tillbaka på stickan. 

Maska av 2 m av vid halsen, på vartannat v i var sida – 4 gånger = 23 (27) 28 (30) m återstår till var axel 

framstycket. Dela arbetet. Sätt halsens mittersta 30 (32) 34 (36) m på bakstycket på en nål och låt vila. Sätt 

19 (23) 24 (26) m från bakstyckets axlar och 19 (23) 24 (26) m från framstyckets axlar, på två stickor. Det 

är nu 30 m på rundstickan = 4 m, markör, 22 resår-m, markör, 4 m. 

 

SADELAXLAR 
Axelmaskorna ska nu stickas ihop med sadelaxeln. Sadelaxeln stickas fortsatt i resår och med hålmönster 

på var sida. Det stickas med vändvarv och upplockade m från framstycke och bakstycke så här: Det 

senaste varvet var ett v från avigs, så första v är ett räta varv. Börja med vänster axel. Maskorna till 

sadelaxeln sitter på vänster sticka. Flytta över 3 m från bastycket, sätt till garnet. 

Varv 1: 1 rm, 2 vridna rm tills., omslag, 2 rm tills., 1 rm, 1 am, markör, fortsätt med 22 m i resår, markör, 1 

am, 1 rm, 2 vridna rm tills., omslag, sticka vidare på nästa sticka (framstyckets m), 2 rm tills., 1 rm, vänd. 

Varv 2: GSR, sticka am och resår som m visar varvet ut och sticka 1 m från nästa sticka (bakstyckets m), 

vänd  

Varv 3: GSR, 2 vridna rm tills., omslag, 2 rm tills., 1 rm, 1 am, markör, 22 m resår, markör, 1 am, 1 rm, 2 

vridna rm tills., omslag, 2 rm tills. (sista m är GSR-m så se till att sticka den ordentligt), sticka en maska till, 

vänd, 

Varv 4: Stickas som varv 2. 

Upprepa varv 3 och 4 på detta vis tills alla maskor är stickade fram till halsen. Låt m vila och sticka den 

andra axeln likadant. 

På rundsticka 4 sätt in först ärmens m, sedan bakstyckets vilande hals-m och sedan andra ärmens m. Lägg 

upp m längs halsringningens vänstra sida, sätt in framstyckets vilande m och lägg därefter upp m längs 

halsringningens högra sida. Maskantalet ska vara delbart med 2. Sticka runt i resår, 1 rm, 1 am tills 

halskanten mäter 4 cm. Maska av med italiensk avmaskning. 

 

MONTERING 

Sy ihop hålen under ärmarna med madrasstygn. Fäst alla trådar. Tvätta tröjan enl anvisning på 

banderollerna och låt arbetet plantorka på en handduk.  

 

 

 

CEWEC DESIGNTEAM – 1:A UTGÅVAN 

 

Delar du bilder av ditt CEWEC-sticka på Instagram – blir vi glada om du taggar #cewec #ceweccph #yarnbycewec 

 

 

 

 

 

 


