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BARBARA 

MODELL 4919 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
STORLEKAR  (XS-S) M (L-XL) 

ÖVERVIDD I CM FÖRE TVÄTT (107) 126 (145)  

Övervidd efter tvätt  (93) 110 (129) 

HEL LÄNGD I CM FÖRE TVÄTT (57) 59 (61)  

Hel längd efter tvätt  (53) 55 (57) 

 

GARNÅTGÅNG  

Antal nystan i fg. 21  (5) 7 (9) 

 

GARN    

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

 

REKOMMENDERADE STICKOR   

Rundstickor nr. 3 och 3½ - 80 cm 

 

STICKFASTHET   

19 m x 38 v = 10 x 10 cm i mönstret på st 3½ före tvätt 

22 m x 30 v = 10 x 10 cm i mönstret på st 3½ efter tvätt 
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BESKRIVNING 

 

INFORMATION 

Barbara är en topp med krage, 3 knappar framtill och med ett öppet hålmönster. Den har nedhasad 

axelsöm med isydda ärmar för en modern look.  

Den stickas runt på rundsticka, nerifrån och upp till ärmhålen. Därefter stickas bakstycke och de två 

delarna på framstycket med resårkanter och knapphål, färdiga var för sig, sist plockas m upp till kragen. 

Till sist stickas och monteras ärmar. 

Arbetet är mycket löst innan det är tvättat, men efter tvätt drar det ihop sig till den angivna övervidden. 

Det är viktigt att läsa igenom beskrivningen innan arbetet påbörjas då det på flera ställen ska göras flera 

moment samtidigt. 

 

FÖRKORTNINGAR 

m = maskor, v = varv, rm = rät maska, vr rm = vriden rät maska, am = avig maska, tills. = tillsammans, 

kantm = kantmaska, ödhp (överdragshoptagning) = lyft 1 m rätt, 1 rm, dra den lyfta m över, ökn-v = ökning 

mot vänster (i länken mellan två m), ökn-h = ökning mot höger (i länken mellan två m). 

 

BÅL 

Lägg upp (204) 240 (276) m med rundsticka 3 och sticka runt i resår 1 am *1 rm, 2 am* tills 2 m återstår, 1 

rm, 1 am. Upprepa * till * tills resåren mäter 4 cm. 

Byt till rundsticka 3½, sätt ett märke vid varvets början och sticka vidare i hålmönster så här:  

Varv 1: *am, ödhp, omslag* upprepa * till * v runt. (Rätmaskan ska passa med rätmaskan i resåren). 

Varv 2: 1 am, *1 rm, 2 am* upprepa * till * v ut. (Rätmaskan ska passa med rätmaskan i resåren och 1:a v). 

Sticka de 2 sista m, 1 rm, 1 am. 

Varv 3: *omslag, 2 rm tills., 1 am* upprepa * till * v ut. (Rätmaskan ska passa med rätmaskan i de 

föregående v). 

Varv 4: stickas som varv 2. (Rätmaskan ska passa med rätmaskan i de föregående v). 

Upprepa v 1-4 tills arbetet mäter 37 cm, eller önskad längd minus (20) 22 (24) cm som ärmhålet mäter. 

Dela nu arbetet i 2 delar med lika många m till framstycket resp bakstycket, (102) 120 (138) m, första och 

sista m ska vara en avig m och är härefter kantmaska. Första och sista m stickas framöver rät på alla varv. 

Det stickas nu fram och tillbaka på stickan. 

Låt framstyckets m vila och sticka färdigt bakstycket.  

 

BAKSTYCKE 

Fortsätt sticka uppöver och fortsätt i mönster som maskorna visar till 2 cm återstår till full längd före tvätt. 

Varv från rätsidan stickas som varv 1 och 3, förutom första m som är kantm.. 

Varv från avigsidan stickas som varv 2 fast omvänt. 1 kantm *1 am, 2 rm* upprepa * till * v ut, sista m är 

kantm. 

Sätt de mittersta (30) 32 (34) m på en nål till hals, och sticka var axel för sig. 

Fortsätt maska av för hals på vartannat v med 2,1 m = (33) 41 (49) m till axel vilka stickas uppöver till full 

längd. Sätt m på en nål och låt dem vila.  

Sticka den andra axeln på samma vis fast spegelvänt. 

 

FRAMSTYCKE 

StIcka 1 cm, arbetet ska nu delas till halssprund med knapphålskant över de mittersta 8 m vilka stickas i 

resår i 1x1. Börja med höger sida.  

På nästa v, vilket är från rätsidan, stickas (47) 56 (65) m som maskorna visar, de nästa 8 m stickas räta 

samtidigt med att det ökas i länken mellan maskorna så här: sticka 2 rm, 1 vr rm i länken, *1 rm, 1 vr rm i 

länken*, upprepa * till * ytterligare 4 gånger, 1 rm, nu har de 8 mittersta m utökats till 14 m vilka framöver 

stickas i resår. Sticka de sista (47) 56 (65) m i mönster varvet ut. Kom ihåg att första och sista m är 

kantmaskor. På nästa v, vilket är från avigsidan, sticka (47) 56 (65) m som maskorna visar, därefter 13 m 

resår, 1 am, 1 rm, nästa m stickas rät och är sista m på höger framstycke och är kantm. Vänd och sticka 

tillbaka så här – lyft första maskan avigt med garnet framför arbetet så blir det en fin kant. Sticka 13 m 

resår, 1 rm, 1 am, och fortsätt därefter i mönster varvet ut.  

Sticka uppöver tills kanten mäter 14 cm. Gör samtidigt 3 knapphål i kanten. Gör första knapphålet efter 2 

cm, sticka nu så här, 1 kantm, 5 m i resår, sticka 2 m tills., omslag, sticka resten av resåren och fortsätt i 

mönster. I resåren på nästa varv, sticka som m visar och knapphålet är klart. Nästa knapphål görs på 
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samma vis när kanten mäter 7 cm och sista knapphålet när kanten mäter 12 cm. Sticka de sista 2 cm av 

kanten och påbörja sedan avmaskningen för halsringningen. 

På nästa v, vilket är ett varv från rätsidan, maska av de 14 m som bildat kant i resår, fortsätt sticka som 

maskorna visar i mönstret. Fortsätt med att maska av mot halsen på vartannat varv med (4,3,2,2,1,1,1) 

4,3,2,2,1,1,1,1 (4,3,2,2,1,1,1,1,1) m, det är nu (33) 41 (49) m kvar till axel. Sticka uppöver tills arbetet mäter 

full längd. Första m på v stickas avig om inte mönsterrapporten går jämnt upp.  

Låt maskorna vila och sticka vänster sida lika som höger fast spegelvänt och kanten utan knapphål så här: 

Börja med att plocka upp 14 m till vänster kant, på avigsidan, i botten av höger kant. Sticka am v ut som 

maskorna visar. Kom ihåg kantmaskor mot ärmhålet också. Vänd. Sticka det räta varvet som mönstret 

visar. Den vänstra kanten stickas i resår, 1 rm, 1 am. Sista m stickas rät. Vänd. Lyft första maskan avigt 

med garnet framför arbetet så blir det en fin kant. Sticka 13 m resår, 1 am, 1 rm, och fortsätt därefter i 

mönster. Fortsätt uppöver och maska av för hals som på höger sida fast spegelvänt. 

 

ÄRMAR 

Lägg upp (69) 72 (75) m med rundsticka 3 och sticka runt i resår *1 rm, 2 am*. Upprepa * till * tills resåren 

mäter 3 cm. 

Byt till rundsticka 3½, sätt ett märke vid varvets början och sticka vidare i hålmönster som på bålen så här:  

Varv 1: *ödhp, omslag, am* upprepa * till * v runt. (Rätmaskan ska passa med rätmaskan i resåren). 

Varv 2: *1 rm, 2 am* upprepa * till * v ut. (Rätmaskan ska passa med rätmaskan i resåren och 1:a v). 

Varv 3: *2 rm tills., 1 am, omslag* upprepa * till * v ut. (Rätmaskan ska passa med rätmaskan i de 

föregående v). 

Varv 4: Stickas som varv 2. (Rätmaskan ska passa med rätmaskan i de föregående v). 

Sticka 8 varv och på nästa varv, vilket stickas som ett varv 1, öka vid markeringen i varvets början så här: 

Sticka fram till sista m, vilket är en avig m (kom ihåg att göra ett omslag innan) och i den, sticka 1 am, 1 vr 

rm, omslag, plocka upp länken och sticka den vr rät. Det är nu ökat 3 m. Nästa m är rm och ett nytt varv 

börjar. Sticka ytterligare 8 v och fortsätt öka 3 m på samma vis. Totalt 2 gånger för XS/S, 4 gånger för M 

och 5 gånger för L/XL. Det är nu (75) 84 (90) m på varvet.  

Fortsätt tills arbetet mäter (15) 16 (16) cm eller önskad längd. Avsluta med två jämna varv, alltså varven 

som stickas med 1 rm, 2 am, och maska sedan av. 

Sticka en ärm till på samma vis. 

 

MONTERING  

Sticka ihop axlarna så här: Sätt de vilande m på stickor. Lägg arb rätt mot räta. Med en extra sticka, sticka 

1 m från vardera sticka rätt tills. och maska samtidigt av. Sticka ihop den andra axeln på samma vis. 

 

KRAGE 

Kragen stickas i resår 1x1. Börja mitt i kanten till vänster, från avigan och plocka upp med rundsticka 3, 1 m 

i varje m/varv (38) 40 (42) m till axel, plocka upp (65) 67 (69) m över bakstycket och till nästa axel, mellan 

de vilande m ökas totalt 15 m så plocka upp länken mellan varannan m och sticka den vr rät. Fortsätt 

plocka upp (38) 40 (42) m fram till mitten av höger sida = (141) 147 (153) m. Första v är ett v från 

avigsidan. Första m är kantmaska och lyfts avigt med garnet framför arbetet, sticka därefter 1 am, *1 rm, 1 

am* upprepa * till * varvet ut, sista m stickas rät alla v. Vänd och fortsätt i resår. Första m är kantm och lyfts 

avigt med garnet framför arbetet, fortsätt med 1 rm, 1 am. 

På 10:e v, öka så här: 1 kantm, 1 rm, 1 am, 1 rm, 1 am, 1 rm, 1 ökn-v, fortsätt i resår tills 6 m återstår. 

Sticka 1 ökn-h, 1 rm, 1 am, 1 rm, 1 am, 2 rm. 

Upprepa ökn på samma vis på varv 12, 20 och 22. 

Sticka ytterligare 9 v, alltså totalt 31 v och maska nu av kragen med italiensk avmaskning. 

 

Fäst alla trådar. Tvätta arbetet enligt anvisning på banderollen och låt plantorka på en handduk. 
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CEWEC DESIGNTEAM – 2:A UTGÅVAN 

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

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


