
Mönster 5101 Lido runt ok 

Fram- og bakstycke:  
Lägg upp 164 (176) 188 (208) 228 m med rundst 3,5 mm och sticka runt i resår *1r, 
1av*. Placera startmarkör. Sticka resår, till arb mäter 4 cm. Byt till 4 mm rundst.  

Fortsätt i slätst, till arb mäter 6 cm. Placera markör efter 82 (88) 94 (104) 114 m.  
 

Öka således: **Sticka 1 r, öka 1 m , sticka fram till 1 m innan markör, öka 1 m , 
sticka 2 r (markören är placerad mellan dessa 2 m), öka 1 m, sticka till sista m, öka 1 
m, sticka 1 r**.  

Sticka till arb mäter 10 cm. Upprepa från ** till **.  
Sticka till arb mäter 15 cm. Upprepa från ** till **.  

 
Det är nu 176 (188) 200 (220) 240 m på varvet. Sticka till arb mäter 35 (36) 37 (38) 
39 cm. Avm till ärmhål således: Avm de första 5 m på varvet, sticka fram till 5 m 

innan sidomarkören, avm 10 m til ärmhål, sticka fram till de 5 sista m, avm dessa. Låt 
arb vila, medan det stickas ärmar. 

 
Ärmar:  
Lägg upp 72 (76) 80 (84) 88 m med str.st 3,5 mm och sticka runt i resår som nederst 

på rygg/framst. Byt till str.st 4 mm och sticka slätst, till ärmen mäter 8 cm.  
 

Avm de understa 10 m således: avm varvets första 5 m, sticka till de sista 5 m, avm 
dessa. Låt arb vila, och sticka en ärm till. 
 

Ok:  
Sätt in ärmarna på rundst, med de avm 10 m över varandra. Det är nu 280 (300) 320 

(348) 376 m på varvet. Sticka 1 varv och reglera maskantalet till 276 (294) 318 
(348) 372.  Placera en markör på var sida om de mittersta 40 m på framstycket.  
 

Sticka nu vänd-varv således: Sticka fram till markör, vänd, gör en German short row 

Storlek: S (M) L (XL) XXL  

Övervidd: 88 (94) 100 (110) 120 cm  
Längd: 

 

56 (58) 60 (62) 64 cm  

Garn: 

 

CEWEC’s Lido (36% ull, 28% bomull, 18% lin, 18% 

bambu, 50 g = 120 m) 
Garnåtgång fg 07: 
 

6 (6) 7 (8) 9 ngl  

Stickor: 
 

Rundsticka 3,5 och 4 mm 

Stickfasthet: 20 m slätstickning på stickor 4 mm  = 10 cm 
FÖRKORTNINGAR: 
 

m = maskor, st = sticka, r = rät, av = avig, tills = 
tillsammans 

Vändvarv med 
German Short Rows 

teknik: 
 

EFTER vändning: Lyft 1 m med garnet framför arb, dra i 
garnet, så maskan på höger sticka dras åt och ser ut som 

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



(se förklaring överst i mönsteret), sticka av tillbaka till markör i motsatt sida vänd, 
gör en German short row, sticka fram till 10 m innan förra vändning, vänd, gör en 

German short row, upprepa i motsatt sida – 10 m innan förra vändning. 
 
Sticka ännu en vändning i var sida, nu 20 m innan markör. Sticka ett varv över alla 

m, vänd-maskans dubbel-maska stickas tillsammans som 1 m.  
 

Sticka Diagram A. Sticka 1 varv rät, och reglera maskantalet till 272 (288) 312 (344) 
368 m. 
 

På nästa varv minskas således: Sticka *6 r, 2 r tills*, upprepa från * till * varvet runt. 
= 238 (252) 273 (301) 322 m. Sticka 5 varv.  

 
Sticka r på nästa varv och minska samtidigt således: Sticka *5 r, 2 r tills*  upprepa 
från* till * varvet runt = 204 (216) 234 (258) 276 m på varvet. 

 
Sticka de 12 varven på diagram B, men på första varvet regleras mask-antalet till   

200 (216) 232 (256) 272 m. 
 
På nästa varv minskas således: *6 r, 2 r tills* upprepa från * till * varvet runt = 175 

(189) 203 (224) 238 m. Sticka 5 varv slätst.  
 

På nästa varv minskas således: *5 r, 2 r tills* upprepa från * till * varvet runt = 150 
(162) 174 (192) 204 m. Sticka 2 varv slätst.  
 

Sticka diagram A. Sticka 1varv slätst.  
Minska på nästa varv således: *4 r, 2 r tills* = 125 (135) 145 (160) 170 m. 

Sticka 2 varv slätst.  
 

Minska på nästa varv således: *3 r, 2 r tills* = 100 (108) 116 (128) 136 m.  
Sticka 1 varv slätst. 
 

På nästa varv regleras mask-antalet till 96 (102) 114 (120) 126 jämt fördelat. 
Följ  diagram C över 4 varv. Sticka ett varv slätst. 

 
Avm med I-Cord-kant således: Lägg upp  3 nya m på vänster sticka.  
Sticka 2 r, lyft nästa m rät, 1r, drag den lyfta m över, flytta de 3 m som precis stickat 

tillbaka till vänster sticka. Upprepa från *till* tills det finns 3 m kvar, drag garnet 
genom alla 3 m.  

 
Montering: Sy hålet under var ärm. Fäst alla trådar. Tvätta plagget som angivet på 
banderollen, och låt torka plant. 

 
Design och Mönster: Sanne Lousdal  
 


