
Mönster 4620 Väst i Dolce 

Storlek: S (M) L (XL) XXL  

Övervidd: 86 (94)    102  (110)     118 cm 

Längd: 50 (52)   54 (56)    58 cm 

 

Garn: Cewec`s Dolce (60% kid mohair, 40% acryl, 50gr = 150 m) 
 

Garnåtgång fg 102: 3 (3) 4 (5)         5 nystan  

 

Stickor: Rundsticka 4½ och 5 

 

Stickfasthet: 18 m = 10 cm på stickor 5. 

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

Info: Patentmaska: sticka 1 r i maskan från den underliggande stickan. 
 

 

Rygg/framstycke:  

Lägg upp med  rundsticka 4½ 154 (170) 186 (198) 214) m och sticka runt i resår * 1r, 1av* i totalt 5 
cm. Sätt markör i varje sida med 77 (85) 93 (99) 107 m till fram/bakst, Sätt 1 markör på var sida om 
framstyckets mittersta 15 m . 
Byt till rundsticka 5: 
V-1: Sticka slätst fram till de 15 markerade maskorna sticka dessa: 1av, *1 patentm, 1av *. 
Upprepa *-* över dessa 15 m. Fortsätt i slätst varvet runt. 
V-2: Sticka slätst fram till de markerade mittersta m, som stickas 1av, * 1r, 1av* upprepa *-* över 
de 15 m. 
Upprepa v1-2 till arb mäter 27 (28) 29 (30) 31 cm. Nästa varv skall vara varv 1 i mönster. 
Nu delas arb till V-ringning: 
Sticka fram innan mittersta m, sticka 2 av tills, plocka nu upp 1 m i den samman stickade m som du 
precis har stickat, sätt m över på vänster sticka, och sticka 2 vr av tills. Sticka varvet färdigt. 
Klipp garnet och och börja vid v-ringningen – arb stickas vidare fram och tillbaka, och startar med 
av-sidan. 
Sticka: 1 (km) r, sticka resår som maskorna visar = 6 m, sticka av till de resterande 7 m, sticka resår 
till sista m som stickas 1 r (km). 
Starta nu intagningar: Vänd och sticka de första 7 m: 1r (km) 1 r, sticka 5 m patent, sticka 2 m vr r 
tills, sticka slätst till de sista 9 m på varvet, 2 r tills, och sticka de sista 7 m : 5 m patent, 1 r, 1 km. 
 
Upprepa intagningarna på vart 2 varv X 4. Dela arb på nästa varv till ärmhål från r-sidan: Sticka 
fram till 3 (3) 4 (4) 5 m innan markör, avm 6 (6) 8 (8) 10 m till ärmhål, sticka fram till 3 m innan 
nästa markör, avm 6 (6) 8 (8) 10 n till ärmhål, sticka varvet ut. Sticka nu vänster fram färdigt först. 
 

Vänster framstycke: 

31 (35) 38 (41) 44 m på stickan. Fortsätt med intagningar till V-ringning innanför de7 m till V-
ringningen, och avm vidare till ärmhål, på vart 2 varv med 2,1 m. När det finns 16 (18) 20 (21) 22 m 
kvar efter alla intagningar så stickas det rakt upp till hel längd. 
 

Höger framstycke: 

31 (35) 38 (41) 44 m på stickan. Sticka som vänster fram men spegelvänt, kom ihåg intagningarna 
till V-ringning. 



Rygg: 

71 (79) 85 (91) 97 m. Avm till ärmhål i var sida med 2,1 m = 65 (73) 77 (83) 87 m kvar. 
Fortsätt rakt upp till 3 cm innan hel längd. Nu stickas de   sista 3 cm me dstart från AVIGSIDAN: 
Sticka 9 (11) 13 (14) 15 m slätst, resår ( börja med 1 r- *1av, 1r * över de mittersta 47 (51) 51 (55) 
57 m,  och avsluta med slätst över de sista 9 (11) 13 (14) 15 m. Fortsätt att sticka slätst över axelm 
och patent över de mittersta m till hel längd. 
 

Nu stickas axlarna tills, OCH nackens m avm på en gång: Lägg arb r mot r . Sätt axelm på en sticka . 
Börja med höger axel. Sticka 1 m från var sticka tills, samtidigt som de avmaskas. Fortsätt att sticka 
ihop SAMTIDIGT som nackens m avm i resår, avslut med att sticka ihop , avsluta med att stcka ihop  
vänster axel, på samma sätt som höger. 
 

Ärmkanter: 

Med en liten rundsticka 4½ plockas det upp i ärmhål: Starta i i botten av ärmhålet och plocka jämnt 
upp runt ärmhål, 1 m i varje varv men hoppa över var 4 m. Ca 84 (88) 92 (96) 100 m. Sticka runt i 
resår 1 r, 1av, i 2 cm. Avmaska i resår. 
 

Fäst trådar. Lägg arb mellan två fuktiga handdukar och låt torka. 
 

 

Design och mönster: Sanne  Lousdal 

 

 

 

 

 
 

  


