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CALLIE 

MODELL 4644 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

STORLEK   S (M) L (XL) 

ÖVERVIDD I CM  106 (115) 125 (134) 

HEL LÄNGD I CM  65 (67) 68 (69) 

 

GARNÅTGÅNG  

Dolce antal nystan i fg. 300 8 (9) 9 (10) 

Jeans antal nystan fg. 06  7 (9) 9 (10) 

 

GARN    

CEWEC Dolce (60% Kid Mohair, 40% Akryl) 50 g = 150 m 

CEWEC Jeans Color (100% återvunnen bomull) 50 g = 155 m 

 

REKOMMENDERADE STICKOR   

Rundstickor 4½ och 5 – 80 cm. 

 
 

STICKFASTHET   

17 m x 24 v = 10 x 10 cm på stickor 5.  
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STICKINFO! 

Callie är en oversize långärmad turtleneck-tröja med påsydda ärmar och slitsar nedtill. Den stickas i 3 olika 

pärlresår-mönster. Den stickas på rundsticka nerifrån och upp. Det börjas med de två nedre kanterna vilka 

stickas var för sig och sedan bildar slitsar när de sätts ihop. Tröjan har breda drop down-axlar vilka formas 

med vändvarv (German short rows.)  

 

FÖRKORTNINGAR 

m = maskor, v = varv, rm = rät maska, am = avig maska, tills. = tillsammans, kantm = kantmaska, ödhp = 

lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta m över, GSR = German Short Rows 

 

Beskrivningen består av 3 olika pärlresår-mönster: 

Pärlresår-mönster #1: Varv 1 = rm. Varv 2 = 2 am, 2 rm. 

Pärlresår-mönster #2: Varv 1 = rm. Varv 2 = 1 am, 1 rm. 

Pärlresår-mönster #3: Varv 1 = rm. Varv 2 = 2 am, 6 rm. 

 

GERMAN SHORT ROWS (GSR) 

EFTER vändning: Lyft 1:a m med garnet framför arb, dra i garnet, så maskan på höger sticka dras 

åt och liknar en ”dubbel” maska. När det till slut ska stickas ett varv över alla maskor stickas den 

som en helt vanlig maska. 
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BESKRIVNING 

 

 
BÅL 

Med stickor eller rundsticka 5, lägg upp 90 (98) 106 (114) m och sticka fram och tillbaka på stickan i 

pärlresår-mönster #1 så här: Första varvet är avigsidan, sticka 2 rm *2 am, 2 rm* upprepa från * till *, sluta 

med 2 rm.  

Varv 2 är från rätsidan och stickas i räta även fortsatta varv. Forsätt på detta vis tills resåren mäter 16 cm. 

Sluta med ett v från avigsidan. 

Sticka en nedre kant till på samma vis. Dessa kommer att bilda slitsar när de sätts ihop. 

De två nedre delarna ska nu sättas ihop på rundstickan och det ska stickas runt. Samtidigt byts pärlresår-

mönster. Sticka vidare så här: Första m på den ena halva delen (bakstycket) och sista m på den andra 

halva delen (framstycket) ska stickas tills., så lyft sista m över på vänster st så de kan stickas ihop. Sticka 

dem räta tills. och fortsätt med rm fram till den andra sidan. Sticka sista och första m tills. på samma vis. 

Sticka varvet ut. Det är nu 178 (194) 210 (226) m. Sätt ett märke vid varvets början och ett märke till, som 

markerar den motsatta sidan, efter 89 (97) 105 (113) m. Nästa varv är varv 2 och börjar med pärlresår-

mönster #2 *1 am, 1 rm* sticka * till * totalt 4 gånger (totalt 8 m), sticka 2 am, pärlresår-mönster #3, *6 rm, 2 

am* totalt 9 (10) 11 (12) gånger, byt till pärlresår-mönster #2 *1 rm, 1 am* sticka * till * totalt 3 gånger, 1 rm, 

(totalt 7 m). Nu är bakstycket stickat, flytta över sidmärket och sticka framstycket och därmed varvet ut på 

samma vis. Nästa varv är ett varv 1. Fortsätt på detta vis tills arbetet mäter 40 (41) 41 (41) cm.  

Dela arbetet med 89 (97) 105 (113) m till var del. Låt framstyckets maskor vila och sticka färdigt bakstycket 

först.  

 

BAKSTYCKE 

Lägg upp 1 eller 2 m i var sida, beroende på vad som passar med att resårmönstret återigen går ihop med 

1 am, 1 rm, + 1 ny kantmaska, efter att arbetet delats. Det är nu 92 (100) 108 (116) m på stickan. Sticka 

fram och tillbaka i resårmönster så som maskorna visar. (Observera att det nu stickas fram och tillbaka 

vilket innebär att de räta och aviga maskorna stickas omvänt på varv 2 i resår-mönstren). Första och sista 

m stickas räta alla varv och är kantmaskor.  

Sticka tills arbetet mäter 62 (64) 65 (69) cm. 

Sticka vändvarv för att snedda till axel så här: Sticka tills 6 (7) 8 (8) m återstår på varvet, vänd med GSR-

teknik (se ovan), och sticka tillbaka tills 6 (7) 8 (8) m återstår på varvet, vänd med GSR-teknik. Sticka och 

vänd på samma vis, 6 (7) 8 (8) m före tidigare vändning, tills det är vänt 4 gånger i var sida. Sticka 1 varv 

över alla maskor. Kom ihåg att alla ”dubbla” maskor räknas som 1 m och det är återigen 92 (100) 108 (116) 

m på stickan. Låt de mittersta 34 (36) 38 (40) m vila till nacken och låt 29 (32) 35 (38) axelmaskor i var sida 

vila till axlar. 

 

FRAMSTYCKE 

89 (97) 105 (113) m 
Sätt till garnet från rätsidan, justera m-antalet så som på bakstycket. Det är nu 92 (100) 108 (116) m på 

stickan. Sticka fram och tillbaka i resår-mönstret som maskorna visar. Första och sista m stickas räta alla 

varv och är kantmaskor. 

Sticka tills arbetet mäter 57 (59) 60 (61) cm. Det ska nu maskas av för halsringning. Sticka vidare och låt 

de mittersta 16 (18) 20 (22) m vila. Varje sida stickas nu färdig var för sig. Först höger sida. Yttersta m mot 

mitten stickas också rät alla varv och är kantmaska. Sticka varvet ut. Sticka aviga tillbaka till mitten. Sticka 

1 kantm, 1 rm, 1 ödhp. Upprepa intagningarna på vartannat varv totalt 9 gånger tills resterande maskantal 

är 29 (32) 35 (38). SAMTIDIGT – när arb mäter 62 (64) 65 (69) cm– stickas vändvarv som på bakstycket. 

Sluta med att sticka ett varv över alla m.  

 

Sticka ihop axeln med motsvarande axel ifrån  bakstycke enligt följande: Sätt de vilande axelmaskerna från 

bakstycket på stickor. Stick 1 m från varje axel rätt ihop med en 3:e nål, och maska samtidigt av  

 

Sticka färdigt det andra framstycket på samma vis fast spegelvänt; Sätt till garnet från avigsidan och sticka 

intagningarna i slutet av nästa varv från rätsidan så här: Sticka tills 3 m återstår före halsringningen, sticka 

2 rm tills., 1 rm, 1 kantm. Sticka färdigt lika som vänster sida. 
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ÄRMAR 

Med strumpstickor 4½ eller rundsticka (magic loop-teknik) – lägg upp 42 (42) 48 (48) m och sticka runt i 

pärlresår-mönster #1 tills arb mäter 8 cm. Byt till stickor 5, sticka 5 varv. Börja ökningar. Öka – 1 m på var 

sida om första och sista m på varvet. Upprepa ökningarna på vart 5:e varv totalt 17 (19) 18 (20) gånger, tills 

det är 76 (80) 84 (88) m på varvet. Fortsätt uppöver tills ärmen mäter 38 cm eller önskad längd (minus 3 

cm till ärmkupan).  

Sticka vändvarv till ärmkupan så här: Sticka tills 7 (8) 8 (9) m återstår på varvet, vänd med GSR-teknik (se 

ovan), och sticka tillbaka tills 7 (8) 8 (9) m återstår på varvet, vänd med GSR-teknik. Sticka och vänd på 

samma vis, 7 (8) 8 (9) m före tidigare vändning, tills det är vänt 4 gånger i var sida. Sticka 1 varv över alla 

maskor. Kom ihåg att alla ”dubbla” maskor räknas som 1 m och det är återigen 76 (80) 84 (88) m på varvet. 

Maska av löst och sticka ytterligare en ärm på samma vis. 

 

MONTERING  

 

HALS 

Plocka upp m runt i halsringningen så här: (använd gärna rundsticka 4½, det ger ett finare resultat). Börja 

vid vänster axel. Plocka upp 1 m i varje varv runt och längs langs kanten, men hoppa över ca vart 4:e v, 

sticka de vilande m på rät, fortsätt upp längs motsatta sidan av halsringningen och sticka de vilande m 

längs nacken rät. Maskantalet ska vara delbart med 4.   

Sticka pärlresår-mönster #1 *2 rm, 2 am* tills halsen mäter 8 cm. Maska av på nästa mönstervarv 1. 

 

Sy i ärmarna. 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 dit CEWEC-sticke på Instagram – blir vi glada om du taggar #cewec #ceweccph #yarnbycewec 

 

 

 

 

 
 
 

 


