RESÅR OCH KNUTAR
MÖNSTER 4914

Storlek:
Övervidd (efter
montering):
Längd:

S
89

(M)
(93)

L
98

(XL)
(105)

cm

54

(56)

58

(60)

cm

Garn:

CEWEC Jeans Color (100% återvunnen bomull från
jeans, 50 g = 155 m).

Garnåtgång fg 02

7

Stickor:

Strumpstickor 3,5 mm och rundsticka 3,5 mm, 40 cm

Stickfasthet:

25 m (lätt sträckt) x 34 varv slätstickning på stickor 3,5
mm = 10 x 10 cm
m= maskor, v = varv, r = rät, am = avig, tills. =
tillsammans, vr = vriden, ökn = ökning

Forkortelser:
Info:

Observera:

(8)

9

(11) nystan

Ökningar: Öka 1 m genom att sticka räta t i både främre
och bakre maskbåge.
5-i-1: I samma m, 1 r framifrån i m, 1 r bakifrån i m, 1 r
framifrån, 1 r bakifrån, 1 r framifrån.
Tröjan stickas fram och tillbaka i mönster för att undvika
att arbetet vrider sig.
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BESKRIVNING
Bakstycke
Lägg upp 113 (119) 125 (134) m på rundsticka 3,5 och sticka resårmönster fram och tillbaka
så här:
Varv 1 (avigsidan): Sticka *2 r, lyft 1 m avigt (med garnet framför arbetet)*, upprepa från *
till * varvet ut, sluta med 2 r.
Varv 2 (rätsidan): Sticka * 2 am, 1 m vr r* upprepa från * till * varvet ut, sluta med 2 am.
Upprepa dessa 2 varv tills arb mäter 28 (29) 30 (31) cm.
Sticka nu knutmönster i varannan rät m så här:
Varv 1 (rätsidan): Sticka *2 am, 1 vr r, 2 am, 5-i-1 (se beskrivning ovan)*, upprepa från *
till * varvet ut, sluta med 2 am, 1 vr r, 2 am.
Varv 2 (avigsidan): Sticka *2 r, lyft 1 m avigt med garnet mot dig, 2 r, sticka de 5 m vr r
tills., dra åt ordentligt så det bildas en liten ”knut” på rätsidan*. Upprepa från * till * varvet
ut, sluta med 2 r, lyft 1 m avigt med garnet mot dig, 2 r.
Varv 3–12: Resårmönster som tidigare på bålen.
Varv 13 (rätsidan): Sticka knutmönster i varannan rät m, vilket stickas med förskjutning så
här: *2 am, 5-i-1, 2 am, 1 vr r, 2 am*. Upprepa från * till * varvet ut, sluta med 2 am.
Varv 14 (avigsidan): Sticka knutmönster *2 r, sticka de 5 m vr r tills., 2 r, lyft 1 m avigt med
garnet mot dig, 2 r. Upprepa från * till * varvet ut, sluta med 2 am.
Varv 15–24: Resårmönster.
Upprepa dessa 24 varv resten av arb. Samtidigt när arbetet mäter 36 (37) 38 (39) cm
maskas av för ärmhål i var sida på vartannat varv. Maska av följande m: 1 x 4 m, 1 x 3 m, 3
x 2 m (lika för alla stl) = 87 (93) 99 (108) m.
När arb mäter 52 (54) 56 (58) cm, sätt de mittersta 37 (39) 41 (44) m på en tråd och sticka
färdigt var axel för sig.
Sticka 6 varv över axelns 25 (27) 29 (32) maskor och sätt m på en maskhållare.
Framstycke
Sticka lika som bakstycket tills arb mäter 47 (48) 50 (51) cm, sätt de mittersta 25 (27) 29
(32) m på en tråd. Sticka färdigt var axel för sig.
Maska av följande m mot halssidan på vartannat varv: Maska av 1 x 3 m, 1 x 2 m, 1 x 1 m
(lika för alla stl).
Sticka uppöver tills arbetet mäter samma som bakstycket, sätt axelmaskorna på en
maskhållare eller tråd. Sticka den andra axeln på samma vis.
Ärmar
Lägg upp 47 (50) 53 (56) m med stickor 3,5 mm.
Sticka 9 varv resårmönster fram och tillbaka (som beskrivits till bakstycket), sticka 2 varv
knutmönster, öka samtidig i början och slutet av räta varv så här: Sticka 2 m, öka 1 m i
nästa m, sticka till 3 m återstår, öka 1 m, sticka 2 m. Sticka 8 varv resårmönster.
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Fortsätt i slätstickning och öka på vart 8:e (8:e) 6:e (6:e) varv tills det är 77 (82) 89 (96) m.
När ärmen mäter 43 (44) 45 (45) cm, maska av i var sida på vartannat varv. Maska av
följande m i var sida: 1 x 4 m, 1 x 3 m, 3 x 2 m (lika för alla stl).
Minska därefter i båda sidor på varje varv från rätsidan så här: Sticka 3 r, 2 r tills., sticka till
5 m återstår, sticka 2 m vr r tills., 3 r. Upprepa minskningarna ytterligare 6 (6) 7 (7) gånger.
Maska därefter av i var sida på vartannat varv först 2 x 2 m och därefter 2 x 3 m. Maska av
de resterande m.
Sticka den andra ärmen lika.
Axelsömmar och halskant
Sy ihop axelsömmarna med maskstygn.
Med rundsticka 3,5 mm (40 cm), sticka upp 114 (117) 120 (123) m i halskanten, börja vid
vänster axel. Sticka nu ett varv liggande/horisontella m så här: Sticka 2 m i 1:a m genom
att sticka först en rät och därefter en vr rät i m, *sätt tillbaka den senaste m på vänster
sticka, nu stickas korsade maskor så här: Sticka 2:a m rät bakom 1:a m, sticka 1:a m rät och
låt båda m glida av stickan*. Upprepa från * till * varvet runt. Den m, som flyttas tillbaka på
vänster sticka, kommer att lägga sig horisontellt på arb rätsida.
Flytta den liggande m tillbaka på vänster sticka och sticka den vr r tills. med första m på
varvet (det är återigen 114 (117) 120 (123) m på varvet). Sticka nu 7 varv resår-mönster så
här:
Varv 1: *1 vr r, 2 am*, upprepa från * till * varvet runt (kom ihåg att på 1:a varvet stickas
första m vr r tills. med den liggande m).
Varv 2: *lyft 1 m avigt, 2 am*, upprepa från * till * varvet runt.
Upprepa varv 1 och 2 ytterligare 2 gånger, sluta med varv 1.
Maska av som m visar.
Montering
Sy ihop sid- och ärmsömmar med madrasstygn, sy i ärmarna.
Fäst alla trådar.
Tvätta arb enligt anvisningar på banderollen och låt plantorka.

Design och recept: CEWEC Designteam – 2. upplagan jun. 2022

Delar du bilder på din CEWEC alster så vill det glädja oss om du taggar #cewec #ceweccph # yarnbycewec
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