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CITTE 

MODELL 4642 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORLEKAR  1 (2) 3 (4) 5 
ÖVERVIDD I CM  80 (92) 103 (114) 125 

HEL LÄNGD I CM  47 (49) 51 (53) 55 
 

GARNÅTGÅNG antal nystan: 
FG.A - DOLCE fg. 563  3 (3) 4 (4) 4 

FG.B - DOLCE fg. 334  3 (3) 4 (4) 4 
FG.C - DOLCE fg. 718  2 (2) 3 (3) 3 
 

 
GARN    

CEWEC Dolce (60% Kid Mohair, 40% Akryl) 50 gr = 150 m 
 
REKOMMENDERADE STICKOR  

Rundsticka 6, 60 cm till bål och rundsticka 5, 80 och 40 cm till resår på bål, hals och ärmhål 
 

STICKFASTHET   
14 m och 22 varv = 10 x 10 cm 
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STICKINFO! 

Slipovern är stickad fram och tillbaka nerifrån och upp. Rutorna stickas med Intarsia-teknik där varje färgfält 
stickas med ett separat nystan garn. Bak- och framstycke stickas separat och sys ihop i sidan och axlarna 

sys också ihop. Resår runt ärmhål och runt halsringningen stickas på i efterhand. 
Korrekt stickfasthet är oftast viktigast på bredden, men i denna beskrivning är höjden lika vikttig pga. 
mönstret. 

 
STORLEKSGUIDE 

Modellen är kroppsnära med 0-5 cm rörlighetsvidd över bröstet. Ligger din storlek mellan två storlekar, 
rekommenderar vi att du väljer den större storleken. 
 

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

rät alla v), intagn = intagning(ar) 

 
TEKNIK/TIPS 

INTARSIA: Slätstickning (räta på rätsidan, avig på avigsidan), och där det i varje färgfält stickas med 2 
trådar garn i samma färg. Vid färgbyte, korsas garnen genom att den nya färgen läggs bakom den gamla. 
Till de små fälten kan det med fördel nystas upp små nystan från de stora nystanen innan arbetet påbörjas. 

Varje hel ruta på bålen stickas över 14 (16) 18 (20) 22 m och 22 (24) 28 (32) 36 v. 
 

2 rm tills.: Intagn lutar åt höger, sticka 2 maskor räta tillsammans. 
lls = Intagn lutar åt vänster, lyft 2 maskor rätt, en åt gången, sätt tillbaka maskorna på vänster sticka och 
sticka dessa vridna räta tillsammans. 

 
Tips till intagn vid färgbyte, när 1 m i var fg ska stickas tills.:  

Ska det stickas 2 rm tills., använd den nya fg till att göra intagn.  
Vid lls, använd den gamla fg till att göra intagn med. 
 

Plocka upp maskor runt hals och ärmhål: Använd gärna en tunnare sticka det ger ett finare resultat, kom 
ihåg att byta tillbaka till rekommenderad sticka på nästa varv. 
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BESKRIVNING 
 

 
BAKSTYCKE 
Med rundst 5 och två trådar fg.C, lägg upp 58 (66) 74 (82) 90 m och sticka fram och tillbaka i resår så här: 

Första v från avigsidan, 1 rät kantm, 1 am, *2 rm, 2 am* upprepa från * till * till 4 m återstår, 2 rm, 1 am, 1 
rät kantm. Sticka uppöver i resår som m visar tills resåren mäter 5 cm, sluta med ett v från avigsidan, ta av 

garnet.  
Förbered och gör 3 små nystan av fg.A och 2 små nystan fg.B. Byt till st 6 och sticka bakstycket med 
intarsia-teknik så här: Startvarv från rätsidan: Med två trådar fg.A, 1 kantm, 7 (8) 9 (10) 11 rm, byt till två 

trådar fg.B, 14 (16) 18 (20) 22 rm, sätt till ett nytt nystan fg.A, 14 (16) 18 (20) 22 rm, sätt till ett nytt nystan 
fg.B, 14 (16) 18 (20) 22 rm, sätt till ett nytt nystan fg.A, 7 (8) 9 (10) 11 rm, 1 kantm. 

Varv 2, avigsidan: Med fg.A, 1 kantm, 7 (8) 9 (10) 11 am, korsa garnerna, 14 (16) 18 (20) 22 am med fg.B, 
korsa garnerna, 14 (16) 18 (20) 22 am med fg.A, korsa garnerna, 14 (16) 18 (20) 22 am med fg.B, korsa 
garnerna, 7 (8) 9 (10) 11 am, 1 kantm med fg.A. 

Varv 3, rätsidan: Med fg.A, 1 kantm, 7 (8) 9 (10) 11 rm, korsa garnerna, 14 (16) 18 (20) 22 rm med fg.B, 
korsa garnerna, 14 (16) 18 (20) 22 rm med fg.A, korsa garnerna, 14 (16) 18 (20) 22 rm med fg.B, korsa 

garnerna, 7 (8) 9 (10) 11 rm, 1 kantm med fg.A. 
Upprepa v 2 och 3 tills det är stickat totalt 22 (24) 28 (32) 36 v Intarsia-mönster, sista v är från avigsidan. 
Ta av alla garnerna. 

Fortsätt med v 2 och 3, men med motsatta färger, fg.B över fg.A och fg.A över fg.B.  
Det rutiga mönstret fortsätter så här uppöver med färgbyten efter varje 22 (24) 28 (32) 36 v. 

När det är stickat totalt 46 (48) 50 (52) 54 v Intarsia efter resåren (arbetet ska mäta ca. 26 (27) 28 (29) 30 
cm inkl resåren), börjar formgivningen av ärmhålen i var sida så här: Fortsatt i Intarsia, maska av 2 (3) 4 (3) 

4 m i var sida 1 gång, 0 (0) 0 (2) 3 m i var sida 1 gång = 54 (60) 66 (72) 76 m.  
Börja nu intagn så här (se teknik/tips ovanför, intagn vid färgbyte):  
Nästa v från rätsidan, 1 kantm, 2 rm tills., fortsätt i Intarsia tills 3 m återstår, lls, 1 kantm. Upprepa denna 

intagn på vartannat v ytterligare 3 (3) 4 (4) 4 gånger och härefter på vart 4:e v 2 (4) 4 (5) 5 gånger = 42 (44) 
48 (52) 56 m på v.  

Sticka uppöver i Intarsia-mönster tills det är stickat 88 (92) 96 (100) 106 v efter resåren och arbetet mäter 
ca. 45 (47) 49 (51) 53 cm, sista v är från avigsidan. Sätt de mittersta 22 (24) 26 (26) 28 m att vila på en bit 
restgarn eller en maskhållare och sticka färdigt axlarna var för sig, 10 (10) 11 (13) 14 m till var axel. 

Höger axel: första v är från rätsidan, 1 kantm, Intarsia-mönster till 3 m före de vilande m, lls, kantm. Andra 
v, från avigsidan, 1 kantm, am tills 1 m återstår, 1 kantm. Upprepa dessa två v ytterligare en gång, låt 

maskorna vila, 8 (8) 9 (11) 12 m kvar till axel. 
Vänster axel: första v är från rätsidan, 1 kantm, 2 rm tills., Intarsia-mönster tills 1 m återstår, kantm. Andra 
v, från avigsidan, 1 kantm, am tills 1 m återstår, 1 kantm. Upprepa dessa två v ytterligare en gång, låt 

maskorna vila. 
 

FRAMSTYCKE 
Sticka lika som bakstycket tills det är stickat totalt 46 (48) 50 (52) 54 v Intarsia efter resåren och arbetet 
mäter ca. 26 (27) 28 (29) 30 cm inkl resåren. Nu delas framstycket för att sticka V-ringning samtidigt som 

ärmhålet formas som på bakstycket så här: Fortsatt i Intarsia, maska av 2 (3) 4 (3) 4 m, 27 (30) 33 (38) 41 
m i mönster, sätt de resterande 29 (33) 37 (41) 45 m att vila på en bit restgarn eller en maskhållare. 

Vänster framstycke stickas nu färdigt först. Lägg upp 1 m i slutet av v, vänd, den nya m är nu kantm mot 
halsen. Sticka aviga tillbaka i mönster, 28 (31) 34 (39) 42 m på v. Fortsätt med att maska av/göra intagn till 
ärmhål som på bakstycket, samtidigt som V-ringningen formas så här på nästa v från rätsidan: Maska 

av/gör intagn som på bakstycket, sticka Intarsia-mönster tills 3 m återstår, lls, kantm. Upprepa denna 
intagning på vartannat och vart 4:e v (första gången är på andra v) tills det minskat mot halsen totalt 14 

(15) 16 (16) 17 gånger och det är 8 (8) 9 (11) 12 m kvar till axel. Sticka uppöver tills framstycket har samma 
höjd som bakstycket, låt m vila, ta av garnet, med en tillräckligt lång bit som räcker till att sy ihop axeln 

med. 
Sätt tillbaka de vilande m från höger framstycke på st, sätt till garnet från rätsidan, lägg upp en ny m mot 
halsen så det är 30 (34) 38 (42) 46 m på v, sticka ett v räta i intarsia-mönster med kantm i båda sidor. 

Maska av/gör intagn till ärmhål som på bakstycket, samtidigt som V-ringningen formas som vänster 
framstycke med intagn från rätsidan så här: kantm, 2 rm tills., sticka Intarsia-mönster och forma ärmhålet 

som på bakstycket (det maskas av från avigsidan och görs intagn på rätsidan). När det återstår 8 (8) 9 (11) 
12 m på axeln, sticka uppöver i mönster tills arbetet har samma höjd som vänster framstycke, ta av garnet 
med en tillräckligt lång bit som räcker till att sy ihop axeln med. 

 



                                                                    WWW.CEWEC.DK - @CEWEC.DK                                                         4 
 

 
 

 
 

 
FÖRSTA MONTERING 
Sy ihop axlarna med maskstygn, sy ihop sidorna med madrasstygn. 

 
HALS 

Plocka upp m runt V-ringningen med rundst 5 och fg C så här: (se evt. tips till upplockning ovan), börja vid 
vänster axel. Plocka upp 31 (32) 33 (35) 36 m längs vänster sida av ringningen, 1 m i spetsen av V:et 
(mellan två m), 31 (32) 33 (35) 36 m upp längs höger sida av ringningen, 28 (30) 32 (32) 34 m över 

bakstycket inkl de 22 (24) 26 (26) 28 vilande m, totalt 91 (95) 99 (103) 107 m på st. Maskantalet ska vara 
delbart med 4 + 3. Räkna ut från botten av V-ringningen. Mittmaskan i V:et ska stickas rät, och de två 

maskorna på var sida om denna, ska stickas aviga. Sticka resår *2 rm, 2 am* så att det passar med de 2 
am, 1 rm, 2 am i botten av V-ringningen samtidigt som det på alla varv görs intagn i botten av V-ringningen 

så här: Sticka resår till 1 m före mittmaskan, lyft 2 m som om de skulle stickas räta tills., 1 rm, dra de två 
lyfta m över, sticka resår varvet runt. När det är stickat 5 varv med intagn i botten av V-ringningen, maska 
av på nästa varv så här: Maska av i resår som m visar till 1 m före mittmaskan, lyft 2 m som om de skulle 

stickas räta tills., 1 rm, dra de två lyfta m över, maska av resten av varvet i resår, ta av garnet. 
 

ÄRMHÅL 
Med st 5 och fg C, plocka upp 72 (76) 80 (84) 92 m i ärmhålet, maskantalet ska vara delbart med 4, börja 
från botten. Sticka runt i resår, *2 rm, 2 am* tills det är stickat totalt 5 varv resår, maska av i resår som m 

visar, ta av garnet. Sticka lika i det andra ärmhålet. 
 

MONTERING  
Fäst alla trådar. Tvätta plagget enligt anvisning på banderollerna och låt 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 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


