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BINA 

MODELL 4324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STORLEKAR  S (M) L (XL) 

ÖVERVIDD I CM  107 (117) 126 (136) 

HEL LÄNGD I CM  58 (60) 62 (64) 

 

GARNÅTGÅNG  

Antal nystan i fg. 03  7 (8) 9 (10) 

 

GARN    

CEWEC Papyrus (78% bomull, 22% silke) 120 m = 50 g 

 

REKOMMENDERADE STICKOR   

Rundstickor 4½ och 5 – 80 cm. 

 
STICKFASTHET   

19 m x 24 v = 10 x 10 cm på stickor 5.  
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BESKRIVNING 

 

 

INFORMATION 

Bina är en oversize långärmad v-ringad tröja, med isydda ärmar. Den stickas på rundstickor nerifrån och 

upp. Den har breda nedhasade ärmar vilka formas med förkortade varv (German short rows). 

 

FÖRKORTNINGAR 

m = maskor, v = varv, rm = rät maska, am = avig maska, tills. = tillsammans, kantm = kantmaska, GSR = 

German Short Rows 

 
GERMAN SHORT ROWS (GSR) 

EFTER du har vänt: Lyft 1 m med garnet framför arb, dra i garnet så maskan på höger sticka dras åt och 

liknar en ”dubbel” maska. När det sedan ska stickas ett varv över alla maskor stickas denna ”dubbla” 

maska som en helt vanlig maska. 

 
BÅL 

Med rundst 4½, lägg upp 204 (222) 240 (258) m och sticka runt i resår så här: *3 rm, 3 am* upprepa från * 

till * tills resåren mäter 12 cm. Byt till rundsticka 5 och sticka slätstickning tills arb mäter 35 (36) 37 (38) cm.  

Dela arb med 102 (111) 120 (129) m till varje del. Låt framstyckets maskor vila och sticka färdigt bakstycket 

först.  

 

BAKSTYCKE 

Sticka fram och tillbaka i slätstickning. Första och sista m är kantm och stickas räta alla alla v.  

Stl. S och L: Justera m-antalet genom att sticka de två första m räta tills. på första varvet från räts (101 

(111) 119 (129) m på v).  

Sticka tills arb mäter 3 cm före hel längd. 

Sticka förkortade varv för att forma axel så här: Sticka tills 6 (7) 8 (8) m återstår på v, vänd med GSR teknik 

(se ovan), och sticka tillbaka till de resterande 6 (7) 8 (8) m på stickan, vänd med GSR teknik. Sticka och 

vänd på samma vis, 6 (7) 8 (8) m före tidigare vändning, tills det är vänt 4 gånger i var sida. Sticka 1 v över 

alla maskor. Kom ihåg att alla ”dubbla” maskor stickas och räknas som 1 m. Det är återigen 101 (111) 119 

(129) m på stickan. Låt de mittersta 35 (37) 39 (41) m vila till nacken och låt de 33 (37) 40 (44) 

axelmaskorna i var sida vila till axlar. 

 

FRAMSTYCKE 

102 (111) 120 (129) m.  

Sätt till garnet från rätsidan och på första v, reglera maskantalet (minska) 1 (0) 1 (0) m och dela samtidigt 

framstycket så här: 2 rm tills. (1 rm) 2 rm tills. (1 rm), sticka 49 (54) 58 (63) m, maska av 1 m (den mittersta 

m), och sticka varvet ut (50 (55) 59 (64) m till varje framstycke. Varje sida stickas nu färdig var för sig.  

Yttersta m, både mot mitten och mot ärmhålet stickas rät alla v och är kantmaskor. Sticka avigt tillbaka till 

botten. Nu påbörjas intagningar till V-ringning. Sticka 1 kantm, 3 rm, 2 vridna rm tills., sticka rm v ut och 

sticka avigt tillbaka. 

Upprepa intagningarna till V-ringningen växelvis på vartannat och vart 4:e v (1:a gången är på 2:a v), tills 

33 (37) 40 (44) m återstår. SAMTIDIGT - när arb mäter 3 cm före hel längd – sticka förkortade varv som på 

bakstycket. Avsluta med att sticka ett varv över alla m. Låt maskorna vila till axlar. 

Sticka färdigt det andra framstycket på samma vis fast spegelvänt. Sätt till garnet från avigsidan och gör 

intagningarna till V-ringningen i slutet av nästa varv från rätsidan så här: Sticka tills 6 m återstår på stickan, 

sticka 2 rm tills., 3 rm, 1 kantm. Fortsätt med intagningarna på vart 4:e och vartannat v. 
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ÄRMAR 

Med strumpstickor nr 4½ eller rundsticka (magic loop teknik) - 42 (42) 48 (48) m, och sticka runt i resår * 3 

rm, 3 am* upprepa från * till * tills arb mäter 8 cm. Byt till den korta stickan 5 och slätstickning. Öka på 

första varvet och jämnt fördelat till 58 (60) 66 (68) m. Sticka 5 varv. Börja öka. Öka 1 m på var sida om 

första och sista m på varvet. Upprepa ökningarna på vart 7:e (6:e) 7:e (6:e) varv tills det är 76 (80) 84 (88) 

m på varvet. Fortsätt uppöver tills ärmen mäter 38 cm eller önskad längd (– 3 cm till ärmkupa).  

Sticka förkortade varv till ärmkupa så här: Sticka tills 7 (8) 8 (9) m återstår på varvet, vänd med GSR teknik 

(se ovan), och sticka tillbaka tills 7 (8) 8 (9) m återstår på varvet, vänd med GSR teknik. Sticka och vänd på 

samma vis med 7 (8) 8 (9) 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 nu återigen 76 (80) 84 (88) m på 

varvet. Maska av löst och sticka ytterligare en ärm på samma vis. 

 

MONTERING  

Sticka ihop axlarna så här: Sätt de vilande axelmaskorna på stickor. Lägg arb rät mot räta. Med en 3:e 

sticka, sticka 1 m från vardera axel rätt tills. och maska samtidigt av. Gör likadant på motsatta sidan. 

 

HALS 

Plocka upp m runt i V-ringningen så här: (använd gärna en tunnare rundsticka, det ger ett finare resultat). 

Börja på vänster axel. Plocka upp 1 m i varje varv ner längs V-ringningen, plocka upp 1 m i botten av V:et 

och fortsätt upp längs motsatta sidan av V-ringningen. Sticka de vilande m längs nacken i slätstickning. 

Maskantalet ska vara delbart med 6, t ex 150 (156) 162 (168) m. Räkna från botten av V-ringningen. 

Mittmaskan där ska stickas rät, och maskan på var sida om denna ska också stickas rät. Sticka resår *3 

rm, 3 am* så att det passar med de 3 räta maskorna i botten av V-ringningen. Markera mittmaskan i botten 

av V-ringningen. På 2:a varvet påbörjas intagningar på var sida om denna. Sticka fram till 2 m före den 

markerade m, sticka 2 vridna rm tills., sticka den markerade maskan rätt, sticka 2 rm tills., fortsätt i resår 

som maskorna visar. Upprepa intagningarna på VARJE varv tills det är stickat totalt 8 varv. Maska av i 

resår på nästa varv. 

 

Sy i ärmarna. Fäst alla trådar. Tvätta tröjan enligt anvisningar på banderollen och låt arbetet plantorka på 

en handduk. 

 

 

 

CEWEC DESIGNTEAM – 2:A UTGÅVAN  

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

 

 

 

 

 
 
 

 


