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TRÖJA MED RESÅRER OCH SLITS 

MÖNSTER 3849 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

German Short Rows: 

(GSR) 
EFTER det är vänt: Lyft 1 med garnet framför arbetet, dra i 

garnet, så maskan på höger sticka stramas åt och kommer att 

likna en ”dubbel” maska. När det sedan ska stickas ett varv över 

alla maskor, stickas denna ”dubbla” maska som en maska. 

 

Storlek: S (M) L (XL)   

Övervidd: 109 (120) 126 (132) cm   

Längd: 65 67  69 71 cm   

Garn: CEWEC´s Tibet (24% yak, 55% merino, 19% polyamid, 

25 gr = 190 meter). 
 

Garnåtgång:  14 (15) 16 (17) nystan   

Stickor: Rundstickor 5 – 80 cm, 4½ och 5 - 40 cm. Strumpstickor 4½  

Stickfasthet: 18 m = 10 cm på stickor 5 med dubbel tråd 

Förkortningar: m = maskor, v = varv, r = rät, am = avig, vr r = vriden rät, tills. 

= tillsammans, km = kantmaska, GSR = German Short Rows 

Observera: 

 
 

Hela arbetet stickas med 2 trådar Tibet.  
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BESKRIVNING 
 

 
 
Bak/Framstycke: Arbetet stickas nerifrån och upp och börjar med resårkanter och slitsar. 

Lägg upp 97 (107) 113 (119) m på rundsticka 5 med italiensk uppläggning, se ev video i 
länk, var uppmärksam på att första öglan på stickan inte räknas med och är den som stickas 

tills. med sista m på första uppläggningsvarvet. Börja uppläggningen med ett avigt upplägg.  
Sticka 2 uppläggningsvarv, fram och tillbaka på rundstickan så här:  
Uppläggningsvarv 1: *1 rät, lyft 1 m avigt med garnet framför arbetet*. Upprepa från * till * 

till de sista 2 maskorna som stickas vr r tills.. 
Uppläggningsvarv 2: Lyft 1:a m avigt, *1 rät, lyft 1 m avigt med garnet framför arbetet*. 

Upprepa från * till * varvet ut. 
Fortsätt med resår med vridna räta m så här:  
Varv 1 (rätsidan), sticka *1 vr r, 1 am *. Upprepa * till * varvet ut och sluta med 1 vr r.  

Varv 2 (avigsidan), lyft 1:a m vr avigt med garnet framför arbetet, *1 r, 1 vr am*. Upprepa 
från * till * till sista maskan som lyfts vr avigt. Upprepa resårvarven tills resåren mäter 7 cm. 

Fortsätt nu med vriden resår som maskorna visar över de första och sista 5 m på varvet (3 
rader lodrätta vr resår-m till slitskant i var sida), med slätstickning emellan (r på rätsidan, am 
på avigsidan). Fortsätt till slitsen mäter 14 cm. Låt arbetet och gör en till på samma vis. (Om 

man önskar ett längre bakstycke än framstycke kan det göras nu innan de två delarna sätts 
samman).  

De två delarna ska nu samlas på rundstickan, samtidigt med att det läggs upp 1 maska i var 
sida vid ihopsättningen. De nya m ska stickas aviga så de passar in i resårmönstret. Fortsätt 
nu runt på stickan med 196 (216) 228 (240) m. Fortsätt med vriden resår över de 11 m 

vriden resår (6 rader lodrätta vr resår-m) i var sida tills arbetet mäter 39 (40) 41 (42) cm. 
Nu slutar de två mittersta raderna lodräta vr resår-m = 3:e och 4:e raden, i var sida och de 

stickas istället räta på de nästa två varven. Därefter slutar ytterligare två lodrätta rader vr 
resår = 2:a och 5:e raden och de stickas istället räta i på de nästa två varven. Till sist slutar 
de två sista lodräta raderna vr resår, 1:a och 6:e raden i var sida. Sticka två varv r över alla 

m och dela nu arbetet till ärmhål, med 98 (108) 114 (120) m till var del. Låt framstyckets 
maskor vila och sticka färdigt bakstycket först. 

 
 
Bakstycke: Sticka fram och tillbaka i slätstickning. Första och sista m stickas rät på alla varv 

och är kantmaskor. Sticka tills arbetet mäter 3 cm före hel längd = 62 (64) 66 (68) cm.  
Sticka och forma nu axeln med vändvarv så här: Sticka tills 8 m återstår, vänd med GSR-

teknik (se ovan) och sticka tillbaka tills det återstår 8 m på varvet, vänd med GSR-teknik. 
Sticka och vänd så här, 8 m före tidigare vändning, tills det är vänt 4 gånger i var sida. Sticka 

1 varv över alla maskor. Kom ihåg att alla ”dubbla” maskor räknas som 1 m. Det är därefter 
återigen 98 (108) 114 (120) m på stickan. Låt de mittersta 28 (34) 36 (38) m vila till nacken 
och de 35 (37) 39 (41) axelmaskorna i var sida vila till axlar.  

 
 

Framstycke: 98 (108) 114 (120) m.  
Sticka fram och tillbaka i slätstickning. Första och sista m stickas rät på alla varv och är 
kantmaskor. Sticka tills arbetet mäter 55 (57) 59 (61) cm och gör nu halskanten. Låt de 

mittersta 16 (22) 24 (26) m vila och sticka färdigt var sida för sig. Maska av till halsringning i 
början av varv mot halsen och i var sida, 1-1-1-1-1-1 m (gäller alla stl) = 35 (37) 39 (42) m 

kvar på axeln. Fortsätt sticka uppöver tills framstycket mäter 3 cm före hel längd = 62 (64) 
66 (68) cm.  
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Sticka och forma nu axeln med vändvarv så här: Sticka mot ärmhålet tills 8 m återstår, vänd 
med GSR-teknik (se ovan) och sticka tillbaka till halskanten. Sticka och vänd så här, 8 m före 

tidigare vändning, tills det är vänt 4 gånger. Sticka 1 varv över alla maskor. Kom ihåg att alla 
”dubbla” maskor räknas som 1 m. Det är därefter återigen 35 (37) 39 (41) axelmaskor i var 
sida. Låt dem vila till axel. Sticka den andra sidan lika fast motsatt. 

 
Sticka ihop axlarna. Se montering. 

 
 
Ärmar: Lägg upp 30 (32) 34 (36) m med rundsticka 4½ med italiensk uppläggning, se ev 

video, börja uppläggningen med ett räta upplägg. 
Sticka 2 uppläggningsvarv, fram och tillbaka på rundstickan så här:  

Uppläggningsvarv 1: *1 vr r, lyft 1 m avigt med garnet framför arbetet*. Upprepa från * till * 
till de sista 2 maskrna och sticka dessa vr r tills. 
Uppläggningsvarv 2: Lyft 1 m avigt, *1 vr rät, lyft 1 m med garnet framför arbetet*. Upprepa 

från * till * varvet ut, 30 (32) 34 (36) m. Samla ihop arbetet och sticka runt, på 
strumpstickor eller eller rundsticka med magic loop-teknik, i resår med vr räta, *1 vr r, 1 

am*. Upprepa * till * tills resåren mäter 7 cm. 
Fortsätt runt i resårmönster på stickor 5. På de följande varven ökas de aviga m så här: 

Första varvet, *1 vr r, 1 am, 1 vr am i länken mellan maskorna*. Upprepa från * till * varvet 
ut, 45 (48) 51 (54) m. Sticka 2:a och 3:e varvet 1 vr r, 2 am. Sticka 4:e varvet *1 vr r, 1 
am, 1 vr am i länken mellan maskorna, 1 am, 1 vr am i länken mellan maskorna* fortsätt 

med ökningar varvet ut. Det är nu 75 (80) 85 (90) m på varvet. Sticka härefter i 
resårmönstret 1 vr r, 4 varv tills ärmen mäter 52 cm eller önskad längd. Maska av. 

 
 
Montering: Sticka ihop axlarna så här: Sätt de vilande axelmaskorna på stickor. Lägg arb 

räta mot räta. Med en 3:e sticka stickas 1 m från vardera axel rätt tills. och maskas samtidigt 
av. Gör likadant på den andra axeln.  

Hals: Plocka upp m med sticka 4 runt halsringningen så här: Börja vid vänster axel. Plocka 
upp 1 m i ungefär vartannat varv längs halsringningen, sticka de vilande  mittersta 16 (22) 
24 (26) maskorna. Plocka upp 1 m i varje varv längs höger sida av halsringningen och till sist 

de vilande 28 (34) 36 (38) m i nacken. Sticka runt i resår till dubbel halskant, 1 vr r, 1 am, 
tills halskanten mäter 3 cm + 3 cm till invikning. Maska av i resår och sy eller virka fast 

halskanten ner mot avigsidan. 
 
Sy i ärmarna. Fäst alla trådar. Skölj upp det färdiga arb och låt det plantorka på en handduk. 

 

 

 

Design och recept: CEWEC Designteam – 1. upplagan jan. 2022 

 

Delar du bilder på din CEWEC alster så vill det glädja oss om du taggar #cewec #ceweccph # yarnbycewec 

 

 


