
Mönster 4905        Trekanter från Cewec                                                         

 
Ok: Lägg upp 116 (120) 124 (128) 136 m på den korta rundst nr. 3 med färg 22 och 
sticka 3 cm resår (2r, 2a). Markera v’s början och dela in m med M till raglan så här: 

1 r, placera M, 45 (45) 47 (47) 51 m (= bakstycke), placera M, 2 r, placera M, 9 (11) 
11 (13) 13 r (= ärm), placera M, 2 r, placera M, 45 (45) 47 (47) 51 m (= 

framstycke), placera M, 2 r, placera M, 9 (11) 11 (13) 13 r (= ärm), placera M, 1 r (8 
M till raglan och 1 till v’s början). 
Byt till färg 27 och trekantmönster, se diagram. 

V1: 1 r, *flytta M, mönster efter diagram till nästa M, flytta M, 2 r, flytta M, r till nästa 
M, flytta M*, 2 r, upprepa *-*, 1 r. 

V2: 1 r, *flytta M, 1 ökn, mönster efter diagram till nästa M, 1 ökn, flytta M, 2 r, flytta 
M, 1 ökn, r till nästa M, 1 ökn, flytta M*, 2 r, upprepa *-*, 1 r. 
Upprepa dessa 2 v totalt 31 (35) 38 (41) 44 ggr (de nya m stickas med i mönster 

efterhand). KOM IHÅG färgbyte (= 364 (400) 428 (456) 488 m). 

Storlek: 
 

S (M) L (XL) XXL  

Övervidd: 
 

90 (100) 110 (120)  130 cm  

Längd: 
 

54 (58) 58 (62) 62 cm  

Garn: 
 

Cewec’s “Jeans”  100% Recycled bomulls Jeans 
50g = 155 meter 

Garnåtgång:  
Färg 22  
Färg 27 
Färg 26 
Färg 21 
Färg 20 
Färg 23 
 

 
2 n till alla strl 
2 n till alla strl 
2 n till alla strl 
2 n till alla strl 
2 n till alla strl 
2 n till alla strl 
 

Stickor: 
 

Rundsticka nr. 3 mm (40 och 60 cm) 

Stickfasthet: 24 m slätstickning = 10 cm på st nr. 3  
Stämmmer inte stickfastheten, byt till tunnare eller grövre 

stickor. 

 
Förkortningar: 
 

m = maskor, st = sticka, v = varv, r = rät, a = avig, tillsm 

= tillsammans, omsl = omslag på stickan, M = markör 
ökn = ökning: plocka upp länken mellan m och sticka den 

vr r 
 

OBS! 
 
 

 

Modellen stickas uppifrån och ner i ett stycke. 
Ang. färgbyte: använd evt. Ordningsföljden efter 
garnåtgången.  
 

Trekantsmönster: Se diagram 
 



 
Dela upp 

 till kropp och ärmar så här: 1 r, tag bort M, 107 (115) 123 (129) 139 m (= 
bakstycke), tag bort M, 1 r, sätt 1 raglan-m och ärmens 71 (81) 87 (95) 101 m och 1 
raglan-m på tråd, lägg upp 9 (11) 11 (13) 13 nya m, 1 r, tag bort M, 107 (115) 123 

(129) 139 m, tag bort M, 1 r, sätt 1 raglan-m och det andra ärmens 71 (81) 87 (95) 
101 m och 1 raglan-m på tråd, lägg upp 9 (11) 11 (13) 13 nya m (= 236 (256) 272 

(288) 308 m). Flytta v’s början till mitten av de upplagda m (så färgbytet ligger i 
sidsömmen. 
Sticka rakt ner tills det är totalt 12 (13) 13 (14) 14 trekantrander (de extra m i 

sidorna sticka i slätstickning). Byt färg och sticka 3 cm resår (2 r, 2 a). Maska av i 
resår. 

 
Ärmar: Sätt de vilande m på den korta rundst. Sätt till garnet mitt i ärmhålet och 
plocka upp 6 (7) 7 (8) 8 m, sticka ärm-m r, plocka upp 5 (6) 6 (7) 7 m. Markera v 

början (= 84 (96) 102 (112) 118 m). Sticka rakt ner i slätstickning och ränder tills det 
är 8 (8) 9 (10) 11 ränder räknat från halskanten (eller önskad längd – i hela ränder). 

Byt färg och sticka 3 cm resår (2 r, 2 a). Maska av i resår. Sticka den andra ärmen på 
samma sätt. 
 

Montering: Fäst trådar. Tvätta arbetet efter tvättrådet på banderollen och låt det 
torka plant i dess rätta mått. 

 
Design och mönster: Jette Strombski 
 


