SOMMARFLIRT
MÖNSTER 5103

Storlek:
Övervidd:
Längd:

S
90
52

Garn:

CEWEC´s Lido (36% ull, 28% bomull, 18% lin,
18% bambo, 50gr = 120m)
CEWEC´s Anisia ( 76% kid mohair, 24%polyamid,
25 gr = 235 m)
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XXL
122 cm
58 cm

Garnåtgång:
Lido färg 09
Anisia färg 40
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Stickor:

Rundsticka 5 och 6 – strumpsticka 5, liten rundsticka 5 och 6

Stickfasthet:

16m = 10cm på sticka 6 med 1 tråd av varje kvalitet

Förkortningar:

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

Ökning i länken:

Tag upp tråden mellan m upp på vänster st, och st den
vridet rät.
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BESKRIVNING

Rygg/fram:
Lägg upp med rundst 5 och 1tråd av varje kvalitet 144 (156) 168 (180) 196 m och sticka runt i resår (1r, 1a )
i 3,5 cm. Byt till rundst 6 och sticka slätst till arb mäter 23 (24) 25 (26) 27 cm.
Sätt en markör i varje sida med 72 (78) 84 (90) 98 m till var del, rygg och framst.
Nu avm till v-ringning: Sticka 35 (38) 41 (44) 48 m rät, vänd och sticka 1 km r sticka av till de 2 sista m på
varvet. Dessa 2 mittersta m på framst sätts på en nål (stickas inte). Vänd och sticka: 1km, 2r, 2r tills, sticka
rät till de 5 sista m på varvet, 2vr tills, 2r, 1km. Vänd.
Sticka fram och tillbaka med 1km r i var sida. Upprepa intagn. på vart annat varv totalt 8 (9) 10 (11) 12 ggr
– SAMTIDIGT SOM, arb mäter 34 (34) 34 (35) 36 cm, avm till ärmhål såhär:
(Varje del stickas för sig) Sticka från rätsidan: sticka intagn som innan, sticka till3 (4) 5 (5) 5 m
Innan mk avmaska 6 (8) 10 (10) 10 m , sticka fram till 3 (4) 5 (5) 5 m innan den andra mk, avm 6 (8) 10 (10)
10 m, sticka och tag in som tidigare.
Arb är nu delat, och det är 66 (70) 74 (80) 88 m till rygg.
Sticka vänster fram först:
Sticka av tillbaka till ärmhål. På nästa varv avm det vidare till ärmhål och därefter på vart annat varv:
3,2,1,1 83,2,1,1) 4,3,1,1 (4,3,2,1,1) 4,3,3,2,1 – samtidigt som det fortsatt minskas till V-ringning. När de
första 8 (9) 10 (11) 12 intag till V-ringning är gjorda fortsätt med att ta in på vart 4 varv till V – ringning tills
det är 13 (14) 14 (15) 16 m kvar till axel, som stickas rakt upp till arb mäter hel längd.
Höger fram: Stickas som vänster fram, men spegelvänt

Rygg:
66 (70) 74 (80) 88 m. Avm till ärmhål i var sida som på framst = 52 (56) 56 (58) 62 m. När arb mäter 2 cm
innan hel längd, sätts de mittersta 22 (24) 24 (24) 26 m på en nål och sticka var
sida färdig för sig. Avm vidare till nacke på vart2 varv med 1,1 m. Vid hel längd sätts de resterande 13
(14)14 (15) 16 m på en nål att vila. Sticka den andra sidan lika men spegelvänt.
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Ärmar:
Lägg upp med 1 tråd av varje kvalitet och strumpst 5, 40 (42) 44 (48) 48 m och sticka runt i resår * 1r, 1av *
i 8 cm.
Byt till rundst 6. Sticka slätst och öka på första varvet till dubbelt antal m, *1r 1 ökning i länken mellan
m*upprepa *-* varvet ut = 80 (84) 88 (96) 96 m. sticka rakt upp till slätst mäter 9 (10) 11 (12) 12 cm.
Avm de understa 6 (88) 10 (10) 10m på varvet: ( de 3 (4) 5 (5) 5 första och de 3 (4) 5 (5) 5 sista m)och sticka
ärmen färdig fram och tillbaka = 74 (76) 78 (86) 86 m kvar.
Avm till ärmkupan: avm de 2 första m på nästa 2 varv. Därefter avm de första m på varje varv (både från
rät och avigsida) till de är 44 (46) 52 (58) 58 m kvar. Avm nu de 2 första maskorna på varje varv på de nästa
4 varv= 36 (38) 42 (48) 50 m kvar.
På nästa varv avm: sticka 3r tills, OCH AVM SAMTIDIGT varvet ut
Men på stl (M) och (XXL) stickas det till slut 2 m r tills.

Montering:
Sticka axlarna samman, lägg de räta mot räta. Sticka 1m rät från varje sticka tills samtidigt som det
avmaskas. Andra axeln stickas lika .

Halskant:
Starta vi axelsömmen, och plocka upp 1m i varje v men hoppa över vart 5 v. De vilande m i hals och V-ring
stickas rät. Maskantalet skal vara ojämt. Ca 129 (133) 137 (141) 145 m.
Sticka 1 varv 1r, 1av, OBS de 2 mittersta m i V- ring skal stickas räta. Maskorna på var sida om dessa skall
stickas av. Övriga resår m skall anpassas till dessa 2 m. Räkna baklänges från dessa 2m om resåren skall
börja med 1r eller 1av m
På nästa varv börjar intagn. Sticka fram till 2 m innan V-ringning lyft 1 m sticka 1r drag den lyfta m över.
Sticka de 2 mittersta m räta, sticka 1r sätt den tillbaka på vänster lyft 2 m på vänster sticka, över 1m på
vänster sticka. Sticka varvet ut
Upprepa intagn på varje varv. När resåren mäter 4 cm, avm det i resår. Sy i ärmarna och fäst alla trådar.
Lägg arb mellan två våta handdukar i angivet mått och låt torka.

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
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