
Mönster 3514/1              Cafe Tee 

Storlek:                            S           (M)           L           (XL) 

 

Bröstvidd:                       100       (110)        120       (130) 

 

Längd:                              55         (58)        61         (64) 

 

Garn:                               NOVARA (40% bomull, 20% acryl, 40% microfiber – 

                                                           50gr 0 150 m), och LINEA ( 34% lin, 29 % bomull, 37 % 
                                                           Viscose – 50gr = 215 m ) från Cewec 
 

Garnåtgång:                     
NOVARA färg 8                                5             (6)             6            (7) nystan    
LINEA färg 2                                     4             (4)              5           (5) nystan 
 

Stickor:                           Stickor nr 4,5 mm 

                                                           Rundsticka nr 3,5 (60 cm) 
 

Stickfasthet:                   16 m mönster med 1 tråd NOVARA och 1 tråd LINEA 

                                                           tillsammans = 10 cm på stickor 4,5. 
                                                           Stämmer inte masktätheten, så prova med tunnare  
                                                           eller grövre stickor. 
 

Förkortningar:                 m = maska, st = sticka, omg = omgång, r = rät av = avig 

                                                           tills =tillsammans, oms = omslag, int = intagning, 
                                                           utt = uttagning, arb = arbete, 1r vr upp = lyft tråden mellan 
                                                           höger och vänster m och sticka den vr rät. 
 

OBS:                                Det stickas med 1 tråd NOVARA och 1 tråd LINEA  

                                                           tillsammans  genom hela  arb. 
                                                           Modellen stickas nerifrån i två stycken, axlarna stickas  
                                                           tillsammans Det plockas upp till ärm, som stickas på till sist. 
 

Mönster:                         V:1 ( räts)  oms, *1 r 1 oms* upprepa *-* varvet ut 

                                           V:2  släp oms, * 1r, släp oms,*upprepa *-* varvet ut 
                                                          V 3-4:  rät 
                                               V: 5  * 1 oms, 2 r tiills,* upprepa *-* varvet ut. 
                                                          V: 6-8   rät 
                                                          V: 9-12  som varv 1-4   

                                               V:13  * 2r tills, 1 oms,* upprepa *-* varvet ut 
                                                          V:14-16  rät 
                                                          Dessa 16 v upprepas genom hela arbetet. 
 
 
 



 

Ryg: Lägg upp 88 (96) 104 (112)m på sticka 4,5 och sticka 6 cm resår ( 1r 1 av ).  
Sticka 1 varv och minska 8 m jämt fördelat, = (80 (88) 96 (104) m ). Sticka 3 v till. 
Byt till mönster – OBS: sticka 2 m r i båda sidor på varje varv ( kantm).Dessa m är  
inte med i mönster. 
Stick till 5 cm innan hel längd. Låt de mittersta 38 (42) 46 (50) m vila på en tråd och sticka var 
sida för sig: avm 1m i halssidan i början av varvet totalt 3 ggr ( = 18 (20) 22 (249) m till axel). 
Sticka rakt upp till hel längd och låt m vila. 
 

Framstycke: Sticka framst lika som bakst till arb mäter 28 (30) 32 (34)cm. Dela arb på  
mitten med (40 (44) 48 (52) m på var sida. Och sticka vart sida för sig. Sticka v-ringning : 
avm 1m i början av varvet vid hals till det är 18 (20) 22 (24) m kvar. Sticka rakt upp till hel 
längd och låt m vila. Sticka andra sidan lika fast spegelvänt. 
Sticka samman axlarna: Lägg fram och bak räta mot räta och sticka 1m från fram och 1 m 
från bak tills, samtidigt som de avmaskas. Se till så att det inte stramar. 
 

Halskant: Plocka upp på rundst 3,5 – börja vi vänster axel. Plocka upp 54 (56) 58 (60) m 

längs V och 1 m mitt i V (markera denna m,) 54 (56) 58 (60) längs v 7 (7) 7 (7) bort till ryggens 
vilande m, sticka de räta och  sticka de 2 mittersta tills, plocka upp 7 (7) 7 (7)  bort till andra 
axel, ( = 160 (168) 176 (184) m ). Sätt en markör vid början av varvet.  
Sticka nu resår 1 r, 1 av till 2m innan markör 2 r  vridet tills, 1 r ( den markerade m) 2 r tills, 
resår varvet ut. 
Sticka 4 cm resår med int. ( OBS: se till att resåren stämmer i den markerade m). 
Maska av i resår. 
 

Ärmar: Mät 19 (20) 21 (22) cm från axel på både fram och bak och sätt ett märke  

( till att markera armen djup) Plocka upp 66 (70) 74 (78) m  ( = 33 (35) 37 (39) m på var sida 
om axel. Sticka 3 varv rät  ( 1- varvet är avisidan)  och byt till mönster. När ärmen mäter ca 9 
(9) 10 (10) cm stickas det 4 cm resår (1r, 1av ). Avmaska i resår. 
 

Montering:  Fäst trådar och sy ärm och sidsömmar 

Tvätta arb ( se tvättanvisning på banderollen) och lägg det mellan 2 våta handukar i angivet 
mått. 
 

Cewec Design 

           


