HELT PÅ TVÄREN
MÖNSTER 1135

Storlek:
Övervidd:
Längd:
Garn:

S
(M)
L
94
(104)
115
56
(58)
60
CEWECs Miranda (43%
50 gram = ca 145 m)

(XL)
XXL
(125)
136 cm
(62)
64 cm
bomull, 23% lin, 34% akryl.

Garnåtgång:
Natur fg 18 (fg 1)
Dusty Rosa fg 50 (fg 2)
Terracotta fg 43 (fg 3)
Dimgrön fg 36 (fg 4)
Mörkgrön fg 38 (fg 5)
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Stickor:

Rundstickor 3 och 3½, strumpstickor 3 och 3½

Stickfasthet:
Forkortelser:

23 m = 10 cm på stickor 3½
m = maskor, v = varv, r = rät, am = avig, tills. =
tillsammans
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BESKRIVNING
Bak/framstycke: Med rundsticka 3 och natur fg 1, lägg upp - 216 (240) 264 (288) 312 m
och sticka runt i pärlresår så här:
Varv 1: Sticka *1 r, 1 am* upprepa * till * varvet runt.
Varv 2: Sticka alla m räta.
Upprepa dessa 2 varv till det är stickat totalt 12 varv.
Byt till rundsticka 3½ och slätstickning med randmönster så här:
Randmönsterr:
**12 varv fg 2 Dusty Rosa, 3 varv fg 1,
12 varv fg 3 Terracotta, 3 varv fg 1,
12 varv fg 4 dimgrön, 3 varv fg 1,
12 varv fg 5 mörkgrön, 3 varv fg 1**
Upprepa från ** till ** genom hela arbetet.
Sticka till arbetet mäter 36 (37) 38 (39) 41 cm. Sätt en märktråd i var sida med 108 (120)
132 (144) 156 m. Maska av 10 m i var sida till ärmhål så här: Maska av de första 5 m på
varvet, sticka till 5 m före sidmarkeringen, maska av 10 m, sticka till 5 m återstår, maska av
dess och ta av garnet. Låt arb vila och sticka ärmar. Det är 98 (110) 122 (134) 146 m på var
del.
Ärmar: Lägg upp med natur fg 1 och strumpstickor 3 - 70 (74) 78 (80) 84 m och sticka runt
i pärlresår som på bak/framstycket. Sticka totalt 8 varv. Byt till strumpstickor 3½. Fortsätt
med randmönster som på bak/framstycket. OBS. räkna ränder/varv på fram/bakstycket och
räkna ut vilken färg och antal varv som ska stickas för att ärmen ska få hel längd = 10 cm
(alla stl) och så att sista varvet på ärmarna, med avmaskningar till ärmhål, är på samma
varv som på bak/framstycket.
När ärmen mäter full längd, maskas des de 10 understa m på varvet (de första 5 och sista 5
m på varvet). Låt ärmen vila och sticka en ärm till på samma vis.
Raglan: Sätt in ärmarna på rundstickan över de avmaskade m i var side. Det är nu 316
(348) 380 (408) 440 m på varvet. Sätt en märktråd i en avvikande färg i varvets början
mellan höger ärm och rygg, och sätt ytterligare 3 märktrådar vid de övriga övergångarna
mellan ärmar och bak/framstycke. Fortsätt i randmönster och sticka nu raglan-intagninger så
här: 2 r tills., sticka bakstyckets maskor fram till 2 m före nästa märktråd *sticka 2 vridna r
tills., sticka 2 r tills., sticka till 2 m före nästa märktråd*. Upprepa från * till * vid de följande
2 märktrådarna, och sticka till 2 m före varvets slut, sticka 2 vridna r tills.. Det är 8 m
minskade på varvet.
Sticka ett varv utan intagningar.
Upprepa raglanintagningarna på vartannat varv totalt 17 (18) 19 (20) 21 gånger =180 (204)
228 (248) 272. Fortsätt med ränder enligt mönster men nu med raglanintagningr ENDAST på
bak- och framstycke – dvs 4 m minskas på ett varv, det minskas INTE på ärmarna mer. Gör
raglanintagningar på VARJE varv på bak- och framstycke till det är stickat 13 (15) 17 (18) 19
raglanintagningr = 128 (144) 160 (176) 196 m på varvet. Sticka ett varvdär det minskas 10
(10) 12 (12) 14 m över framstyckets maskor och 10 (10) 12 (12) 14 m över bakstyckets
maskor. Det är nu 108 (124) 136 (152) 168 m på varvet.
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Markera de mittersta 12 (14) 14 (16) 16 m. Nu stickas vändvarv så här:
Sticka fram till 4 m före de avsatta m till halsen, *vänd, lyft 1 m och strama åt tråden
ordentligt (maskan på höger sticka liknar en dubbelmaska), sticka aviga tillbaka fram till 4 m
före de avsatta m till halsen i motsatta sidan, vänd, lyft 1 m och strama åt tråden ordentligt
(maskan på höger sticka liknar en dubbelmaska), sticka räta fram till 4 maskor FÖRE förra
vändningen*. Upprepa vändningen. Det är vänt 2 gånger i var sida. Vänd ytterligare 1 gång,
återigen 4 maskor FÖRE förra vändningen. Det är nu vänt 3 gånger i var sida. Sticka ett varv
över alla m. Kom ihåg att dubbelmasken bara är 1 maska och stickas som 1 m.
Byt till rundst 3 – 40 cm och Natur fg 1. Sticka runt i pärlresår totalt 8 varv. OBS börja med
ett varv 2 (rät) och fortsätt efter första varvet med pärlresår. Maska av maskorna i rresår.
Montering: Sy igen det lilla hålet under var ärm. Fäst alla trådar. Läg arb mellan fuktiga
dukar och låt torka.

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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