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BIBI 

MODELL 4920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
STORLEKAR  XS (S-M) L-XL 

ÖVERVIDD I CM  84 (100) 116  

HEL LÄNGD I CM  54 (54) 54-62  

 

GARNÅTGÅNG  

Antal nystan i fg. 03  4 (5) 6  

 

GARN    

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

 

REKOMMENDERADE STICKOR   

Rundstickor nr 3 och 3½ - 80 cm 

 
STICKFASTHET   

24 m x 38 v slätstickning = 10 x 10 cm på st 3½ 

Om stickfastheten inte stämmer, prova att byta till tunnare eller tjockare stickor. 
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BESKRIVNING 

 

INFORMATION 

Bibi är en topp med ett stickat rutmönster i slätstickning och omvänd slätstickning. Den kan också stickas 

helt i slätstickning om man vill. Den stickas nerifrån och upp. Toppen har holkärmar och bredare axlar för 

en modern look. 

Beskrivningen anges 3 stl i vilka det kvadratiska mönstret går jämnt upp, varje ruta är 20 m x 30 v. Men 

man kan lätt anpassa och reglera storleken genom att göra kvadraterna större eller mindre, reglera 

maskantalet därefter och sedan göra minskningar för ärmhål och halskant enl beskrivningen. 

 

FÖRKORTNINGAR 

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

kantm = kantmaska 

 

BÅL 

Lägg upp 200 (240) 280 m med rundsticka 3 och sticka runt i resår *1 rm, 1 am*. Upprepa *till* tills resåren 

mäter 6 cm. Om du önskar den kortare eller längre kan du reglera höjden på resåren. 

Byt till rundstickor 3½ och sticka rutor. Börja med att placera en märktråd. 

Detta är den ena sidan. Placera en märktråd i andra sidan efter halva maskantalet 100 (120) 140 m. Sticka 

10 rm, därefter *20 am, 20 rm*. Upprepa från * till * tills det är 10 m kvar på varvet, dessa stickas räta. 

Fortsätt med rutor i 30 varv. Varje ruta är 20 m och 30 varv och stickas växelvis i slätstickning och omvänd 

slätstickning = 20 rm, 20 am, varvet runt 30 ggr, därefter stickas det omvända, 20 am (över rätmaskorna), 

20 rm (över avigmaskorna) i 30 varv. Fortsätt med mönstret tills det är gjort 3 x rutor. I stl XL stickas en ruta 

till (eller det stickas i önskad längd, men då går inte rutorna jämnt upp).  

Maska nu av för ärmhål så här: 

Maska av 3 m på var sida om märktrådarna = 6 m under varje ärmhål. 

Låt framstyckets 94 (114) 134 m vila och sticka först färdigt bakstycket. 

 

BAKSTYCKE 

Sticka fram och tillbaka på stickan och fortsätt maska av för ärmhål på vartannat v med 2,2,1,1, m så går 

det jämnt upp med rutor plus en m som härefter är kantmaska = Sista m på varje v stickas härefter rät på 

alla varv, första maskan lyfts vridet rät och är kantmaska = 82 (102) 122 m. Fortsätt uppöver med 

rutmönstret till 2 cm före hel längd. Sätt de mittersta 42 (46) 50 m på en nål till hals och sticka färdigt var 

axel för sig. 

Maska vidare av för hals på vartannat varv 2,1 m = 17 (25) 33 m till axel vilka stickas rakt upp till hel längd. 

Sätt m på en nål och låt vila.  

Sticka färdigt den andra sidan på samma vis men spegelvänt. 

 

FRAMSTYCKE 

Fortsätt maska av för ärmhål på samma vis som på bakstycket. Det är nu 82 (102) 122 m på stickan. Sticka 

tills arbetet mäter 11 cm före hel längd. Sätt de mittersta 8 (12) 16 m på en nål till hals och sticka färdigt var 

sida för sig. Maska av för hals, på vartannat varv med 3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1 m = 17 (25) 33 m kvar till axel 

vilka stickas rakt upp till hel längd. Sätt m på en nål och låt vila. Sticka färdigt den andra axeln på samma 

vis men spegelvänt. 
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MONTERING  

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

1 m från var sticka rätt tills. och maskas samtidigt av. Sticka ihop den andra sidan på samma vis. 

 

HALSKANT 

Börja vid axelsömmen och plocka upp med rundsticka 3, 1 m i varje m/varv, men hoppa över ca var 9:e 

m/varv, därefter de vilande maskorna mitt fram, vidare till de vilande m i nacken och fram till axelsömmen. 

Maskantalet ska vara delbart med 2. Sticka runt i resår, 1 rm, 1 am, tillls halskanten mäter 2,5 cm, maska 

av i resår. 

 

ÄRMHÅLSKANT 

Börja mitt under ärmen och plocka upp med rundsticka 3, 1 m i varje m/varv, men hoppa över ca. var 9:e 

m/varv. Maskantalet ska vara delbart med 2. Sticka runt i resår, 1 rm, 1 am, tills resårkanten mäter 2,5 cm, 

maska av i resår. 

 

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 ditt CEWEC-sticke på Instagram – blir vi glada om du taggar #cewec #ceweccph #yarnbycewec 

 

 


