BJÖRK
STYLE 1645

STORLEKAR
ÖVERVIDD I CM
HEL LÄNGD I CM

S
86
56

(M)
(93)
(58)

L
100
60

(XL)
(107)
(62)

GARNÅTGÅNG
Antal nystan i fg. 26

4

(5)

6

(7)

GARN
CEWEC Linea (37% viskos, 34% lin, 29% bomull) 50 g = 215 m
REKOMMENDERADE STICKOR
Rundstickor nr. 2½ och 3 - 80 cm
STICKFASTHET
28 m x 44 v i pärlresår på st nr. 3 = 10 x 10 cm.
Om stickfastheten inte stämmer, prova att byta till tunnare eller tjockare stickor.
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BESKRIVNING
INFORMATION
Björk är en topp med axelband och rullkanter. Den stickas i pärlresår runt på rundsticka, nerifrån och upp.
Till sist plockas maskor upp runt hals och ärmhål till rullkanter.
STORLEKSGUIDE
Kroppsmått i cm
Storlek:
XS
Övervidd:
78-82
Midja:
62-66
Höft:
86-90

S
84-88
68-72
92-96

M
92-96
76-80
100-104

L
98-102
82-86
106-110

XL
104-108
88-92
112-116

FÖRKORTNINGAR
m = maskor, v = varv, rm = rät maska, am = avig maska, tills. = tillsammans, räts = rätsida, kantm =
kantmaska
BÅL
Lägg upp 240 (260) 280 (300) m på rundst nr. 3. Sticka 6 v runt i slätstickning till rullkant. Sätt en markör
vid varvets början och en andra efter 120 (130) 140 (150) m. På nästa v fortsätts det i pärlresår så här:
1:a v rätmaskor varvet ut.
2:a v 1 rm, *2 am, 2 rm* fortsätt * till * varvet ut, sista m är en rm.
Upprepa 1:a och 2:a varvet uppöver till arbetet mäter 35 (36) 37 (38) cm, på sista varvet (ett 2:a v), sluta
10 m före varvets slut. På nästa v, maska av för ärmhål så här: Maska av de sista 10 m på det föregående
varvet + de första 10 m på det nya varvet (= totalt 20 m), sticka fram till 10 m före markeringen i motsatta
sidan, maska av de följande 20 m för ärmhål och sticka färdigt varvet. Härifrån stickas bak- och framstycke
fram och tillbaka var för sig.
BAKSTYCKE
Garnet är på bakstycket, sticka vidare i pärlresår som maskorna visar. 1:a och sista m stickas rät på alla
varv och är en kantmaska.
På nästa v från räts minskas ytterligare för ärmhål så här: Sticka 1 kantm, 5 rm, lyft 1 m som den skulle
stickas, 1 rm, dra den lyfta m över, sticka rm till det är 8 m kvar på v, 2 rm tills. och rm varvet ut. Vänd
arbetet och sticka tillbaka i pärlresår som maskorna visar. De första 7 m på v från avigsidan stickas alltid, 1
rät kantm, 2 am, 2 rm, 2 am, därefter stickas som maskorna visar i förhållande till intagningarna, och de
sista 7 m stickas 2 am, 2 rm, 2 am, 1 rät kantm. Upprepa dessa 2 v totalt 18 (20) 22 (24) gånger. När det är
stickat 3 cm, motsvarande 12 v, ska halsen formas. Fortsätt med minskningar för ärmhål i var sida, men på
nästa v från räts, sätt de mittersta 12 (14) 16 (18) m att vila till hals. Kom ihåg minskningar för ärmhål. Var
del stickas nu färdig var för sig.
VÄNSTER DEL AV BAKSTYCKET
Vänd och sticka det aviga varvet tillbaka. På de nästa 4 v från räts, maska av mot halsen 4,3,3,2 m, kom
ihåg minskningarna vid ärmhålet. På de följande 6 (8) 10 (12) v från räts formas halsen vidare med
minskningar, sticka de första två m på v, 2 rm tills.. Efter sista minskningen till hals och ärmhål är det 8 m
kvar vilka bildar är axelbandet, 1 kantm, 2 rm, 2 am, 2 rm, 1 kantm. Sticka axelbandet uppöver till arbetet
mäter 56 (58) 60 (62) cm. Låt maskorna vila.
HÖGER DEL AV BAKSTYCKET
Höger del av bakstycket stickas på samma vis som vänster fast spegelvänt. Sätt till garnet, första v är ett v
från avigs, och fortsätt med minskningar mot ärmhålet på alla v från räts. På de nästa 4 v från avigs, maska
av mot halsen 4,3,3,2 m. På de följande 6 (8) 10 (12) v från avigs formas halsen vidare med minskningar,
sticka de första två m på v, 2 rm tills.. Efter sista minskningen till hals och ärmhål är det 8 m kvar vilka
bildar axelbandet, 1 kantm, 2 rm, 2 am, 2 rm, 1 kantm. Sticka axelbandet uppöver till arbetet mäter 56 (58)
60 (62) cm. Låt maskorna vila.
FRAMSTYCKE
Stickas lika som bakstycket.
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MONTERING
Sätt maskorna från vänster sidas axelband på två stickor, rät mot räta. Med en tredje sticka stickas
maskorna ihop samtidigt som de maskas av. Upprepa på höger axelband.
Därefter samlas m upp runt halsringningen med rundst 2½. Börja överst på höger axelband. Plocka upp ca.
1 m i varje v, hoppa över vart 10:e v, ner till de vilande m mitt fram. Fortsätt på samma vis med
halsringningen bak. Sticka nu 6 v slätstickning till rullkant och maska av maskorna i räta.
På samma vis, med rundst 2½, samlas maskorna upp i ärmhålen, och sticka 6 v slätstickning och maska
av maskorna i räta.
Fäst alla trådar. Tvätta tröjan enligt anvisning på banderollen och låt ditt arbete plantorka på en handduk.

CEWEC DESIGNTEAM – 1:A UTGÅVAN
Delar du bilder av ditt CEWEC-sticke på Instagram – blir vi glada om du taggar #cewec #ceweccph #yarnbycewec
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