
Mönster 5104       Lång - eller kort – väst 

 

Storlek:                        S           (M)            L            (XL) 

 

Bröstvidd:                   94         (98)          110       (118) cm 

 

Längd (lång):              73          (76)           79          (82) cm 

Längd (kort):              60          (52)            54          (56) cm          

 

Garn:                           LIDO ( 36% ull, 28% bomull, 18% lin, 18% bambo 

                                                    100gr = 240 m) från Cewec 

 

Garnåtgång:                4              (4)             5            (5) nystan 

Färg 207 

 

Stickor:                       Rundsticka nr 3 och 3,5 

          

Stickfasthet:               21m och 32 varv i slätst på sticka 3,5 = 10x10 cm 

                                                     Stämmer inte stickfastheten så byt till grövre eller 
                                                     tunnare stickor. 
 

Förkortningar:             m = maska, st = sticka, v = varv, r = rät, av = avig 

                                                     tills = tillsammans, oms = omslag, int = intagning 
                                                     utt = uttagning, arb = arbete, db = dubbel maska 
                                                         

                                                         1r vr upp = lyft tråden mellan m på hö och vä sticka 
                                                     och sticka den vriden rät.  
                                                     Vänd med db-m = Vänd, lyft första m av med garnet  
                                                     Framför arb, för garnet över på baksidan av arb, så det 
                                                     Så det blir en dubbel – m. 
 

OBS:                           Modellen stickas uppifrån och ner. Bakst stickas först,  

                                                    Och därefter plockas m upp till framst. 
                                                    Under ärmhål stickars styckena tills, och kroppen stickas 
                                                    runt i ett stycke. 
 

Bakstycke:  

Lägg upp 64 (68) 72 (72 m på nr 3,5 och sticka 1v av, ( 1 v är av-sidan) 
Sticka nu vändvarv: 
- 13 (14) 15 (15) r, vänd med db-m, 12 (13) 14 (14) av. 
- 10 (11) 12 (12r vänd med db-m, 9 (10) 11 (11) av. 
Sticka 1 r varv över alla 64 (68) 72 (72) m. 
- 13 (14) 15 (15) av, vänd med db-m, 12 (13) 14 (14)r. 
- 10 (11) 12 (12) av, vänd med db-m 9(10) 11 (11) r. 



Fortsätt att sticka slätst, ( av på avigsidan , med 1 km –r i  båda sidor/ r på r – sida)  
Till arb mäter 19 (20) 21 (22) cm (det mäts i sidan). Avsluta med ett av varv. 

Nu ökas till ärmhål:  
R-sida 1r, 1r vriden upp. Sticka till det finns 1m kvar, 1r 1r vriden upp 1r. 
Av-sida 1km-r, 1av vriden upp, sticka till 1m kvar 1av vriden upp, 1km-r, 
( = 68 (72)  76 (76) m). 
I slutet av nästa 2 varv läggs  2 nya m upp. ( = 72 (76)80 (80) m ) 
I slutet av nästa 2 varv läggs  3 nya m  upp  ( = 78 (82) 86 (86) m) 
I slutet av de nästa 4 (4) 6 (6) varv läggs 4 (4) 4 (5) nya m upp, (=94 (98) 110 (116) m. 
Låt m vila och gör framstycket: 
 

Vänster fram: 

Räkna 9 (10) 11 (11) m in på vänster sida och plocka upp 9 (10) 11 (11) m. 
Varv : 1 + 3 + 5 ( av-sida ) : 1 km rät, sticka av varvet ut, sluta med 1km- rät 
Varv : 2 stickas rät 
Varv : 4+6 sticka till 1m kvar 1 vr r upp 1r. 
Upprepa dess 6 varv till det är 28 (30) 32 (32) m avsluta med ett varv av. 
  

Höger fram: 

Vänd arb och plocka upp 9 (10) 11 (11) m i höger sida på bakst uppslagskant. 
Varv: 1+3+5 (av-sida) 1 km r, sticka av till 1m kvar, 1km r. 
Varv: 2 rät 
Varv: 4+6 stickas r till 1m kvar 1r vr upp. 1r. 
Upprepa dessa 6varv till 28 (30) 32 (32) m avsluta med ett av varv. 

 

Samla framstycke: 

Sticka räta över höger fram, lägg upp 8 nya m, sticka räta över vänster framstycke. 
Sticka slätst över framst 64 (68) 72 (72) till arb mäter 19 (20) 21 (22) cm från axel. 
Sticka ärmhål som på bakst. Avsluta med ett av varv. 
 

Kropp: 

Sticka ihop fram/bak och sticka runt: Sticka r över framst   94 (98) 110 (116) m, lägg upp 4 (4) 
6 (8) nya m, sticka över bakst 94 (98) 110 (116) m , lägg upp 4 (4) 6 (8) nya m, ( 196 (204) 232 
(248)m ). Omg början är i höger sida ( mitt i de sista upplagda m). 
 

Lång Väst med A- Facon: 

Sätt markör i mitten av de upplagda m ( vänster sida). 
Sticka 4 varv r.  
Öka: * 6r, 1r vr upp, sticka till 6 m innan nästa markör, 1r vr upp, 12 r, 1r vr upp, sticka till 6m 
innan varvets början 1 r vr upp, 6r. 
Sticka 16 varv rät.* 
Upprepa *-* till arb mäter 48 (50) 52 (54) cm eller önskad längd. 
På sista varvet minskas 2m jämt (1m på framst och 1m på bakst). 
Dela nu arb vid början av varvet och motsatt sida till slits, sticka resår fram och tillbaka på 
framst m: 
1 Km-r,*1r, 1av* upprepa *-* till 2m kvar, 1r, 1km - r. 



Sticka som m visar i 5cm. Avmaska i resår. Gör resår lika på bakst. 
 
 

Kort Väst: 

Sticka ner i r över alla 196 (204) 232 (248) m till arb mäter 35 (36) 37 (38) cm  
( eller till önska längd minus 5 cm).  
Byt till rundst 3 och sticka resår i 5 cm (1r, 1av). Avm i resår. 
 

Ärmkanter: 

Sätt garnet i ärmhålan och plocka upp m från rätan med rundst 3: 
Plocka upp 1 m i varje avm m, plocka upp i varje varv men hoppa över vart 4 varv 
1m i varje avm m (= 118 (124) 130 (136)m/ lika antal). Sticka resår i 8 varv. Avm i resår. 
 

Halskant: 

Sätt garnet nederst i halsens högra sida och plocka upp m med sticka 3: 
Plocka upp 1 m i varje varv men hoppa över vart 4 varv. Plocka upp 1 m i i varje upplagd m  
i nacken plocka upp 1m i varje varv men hoppa över vart 4v, och sluta nederst i vänster sida 
(= 131 (135) 139 (134) m/olika antal. (OBS: det skall inte plockas upp m i de nyuppslagna m 
mitt på framst ) 
Sticka 8 varv resår fram och tillbaka. Maska av i resår. 
 

Montering: 

Sy fast sidorna av hals resåren i halsringningen. 
Tvätta arb (se tvättråd på banderollen) och lägg det mellan 2 handdukar i  
angivet mått och låt torka. 
 

Chytraeus Design 

 
 
 
 
  
 
                                                   

                                                     

                              


