RAGLAN MED BJÖRNBÄRS ÄRM
MÖNSTER 4916

Storlek:

S

(M)

L

(XL)

Övervidd:

104

(111)

118

(124) cm

Längd:

56

(58)

60

(62) cm

Garn:

CEWEC’S Jeans (100% Recycled cotton 50 gram = 155 m)

Garnåtgång:

14

Stickor:

Rundsticka 3½ og 4½ mm. Evt strumsticka 3½ og 4½
mm

Stickfasthet:

18 m = 10 cm påstickor 4,5 mm med dubbelt garn

Förkortningar:

m = maska st = sticka, r = rät, av = avig, vr =vridet
tills = tillsammans

(16)

18

(20) nystan
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BESKRIVNING
Rygg/framstycke:
Lägg upp 188 (200) 212 (224) m med dubbelt garn på rundst 3,5 mm, placera startmarkör,
och sticka runt i resår ( 1 vr r, 1 av), totalt 10 cm.
Placera en mark efter 94 (100) 106 (112) m. Byt till rundst 4,5 mm och fortsätt runt i slätst,
till arb mäter 35 (36) 37 (38) cm, (eller önskad längd).
Avm till ärmhål 3 m på var sida om start och sidomarkör. (= 6 m)
Låt arb vila, medan det stickas ärmar.

Ärmar:
Lägg upp 38 (40) 42 (44) m med dubbelt garn på strumpst 3,5. Sticka resår med (1 vr r, 1
av) totalt 10 cm.
Byt till strumpst 4,5 mm eller (rundst om du använder magic loop tekniken).
Sticka:
1 v slätst samtidgt minskas det 18 (20) 18 (20) m jämt fördelat till 56 (58) 60 (62) m.Böja
med björnbärs mönster således:
V:1: Sticka av varvet runt.
V:2: * I nästa m stickas 1 av, 1 r, 1 av ( alltså sticka 3 m I samma m), därefter stickas nästa
3 m r tills*, upprepa från *-* över alla m.
V:3: Stickas som varv 1.
V:4: Sticka 3 m tills, I nästa m stickas 1 r, 1av, 1 r ( alltså 3 m I samma m) upprepa *-*
över alla m.
Upprepa V1 – V4 en gång till + V1 – V3.
Bjönbärs borden är nu slut och det fortsätter med slätst.
På vart annat v ökas 2 m således: Sticka 1 r, öka1 m (genom att lyfta tråden mellan m2 och
m3 och sticka den vr r),sticka runt till det är 1 m kvar på varvet och öka 1 m.
Fortsätt med ökningar på vart 8 v, till det är 70 (74) 78 (82) m. När arb mäter 48 cm
eller har önskad längd, avm de understa 6 m till ärmhål ( 3 m på var sida om mark).
Låt arbetet vila, medan det stickas en ärm till.
Ok:
Sätt delarna in på rundst, med ärmhåls avm över varndra = 304 (324) 344 (364) m på
varvet.
Börja med raglan-intag såldes:Sätt mark mellan var sammansättning; dvs rygg/ärm,
ärm/framst, framst/ärm, ärm/rygg. Varvert börjar mellan rygg och vänster ärm.
Sticka * 2 r tills, sticka till 5 m innan nästa mark, 2 vr r tills, 1 av, 1 r, 1 av,* upprepa *-*
totalt 4 ggr.
Upprepa *-* på vart annat v totalt 26 (28) 30 (32) ggr. Det finns nu 96 (100) 104 (108) m
på varvet.
Därefter stickas halskant. Byt till rundst 3,5 mm eller strumpst och sticka runt I resår
(1 vr r, 1 av ), till kanten mäter totalt 4 cm. Avm i resår.
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Montering
Sy hålet under varje ärm, eller virka ihop dom. Fäst trådar. Skölj det färdiga arb, och låt det
torka plant på en hand-duk.

Design och recept: CEWEC Designteam – 1. upplagan jan. 2022

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