SCARLETTS DREAM
MÖNSTER 3847

Storlek:

S

(M)

Övervidd:

100

(110) 120

(130) cm

Längd:

57

(59)

61

(63) cm

Ärmlängd:

42

(41)

41

(40)

Garn:

CEWEC´s Tibet ( 24% yak, 55% merino, 19% polyamid,
25 gr = 190 meter).
CEWEC´s Anisia (76% kid mohair, 24% polyamid, 25 gr
= 235 meter).

Garnåtgång:
Tibet fg 32
Anisia fg 57
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L

7
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(7) nystan
(6) nystan

Stickor:

Rundsticka 4½ och 5, strumpsticka 4½ och 5, strumpsticka
eller liknade sticka 3½

Stickfasthet:

19 m = 10 cm på sticka nr 5 med 1 tråd av varje kvalitet.

Förkortningar:

r = rät, av = avig, tills = tillsammans, vr = vridet.

Tillbehör:

4 st bling-bling knappar i ca 10 – 12 mm i diameter.
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BESKRIVNING
Rygg/framstycke: Lägg upp med rundst 4½ – 201 (221) 239 (259) m och sticka resår
således:
( varv 1 är avig-sidan) 1 av * 1 r, 1 av * upprepa *-* varvet runt. Sticka till resåren mäter 6
cm. Byt till rundst nr 5. Fortsätt i slätst innanför de 16 yttersta m i var sida, som stickas resår
hela arbetet igenom. OBS – på vart 10 .och 11. varv stickas vändvarv så att inte kanten skall
bubbla således:
Sticka fram till resårkanten i motsatt sida, vänd, lyft 1 m, strama åt m på höger st så att det
kommer likna en dubbel-m, sticka av tillbaka till resårkanter i motsatt sida, och vänd på
samma sätt
Fortsätt i slätstickning och resår som innan, men kom ih1.åg att dubbel-m endast ÄR 1 m,
och stickas som 1 m. Upprepa dessa vändvarv på vart 10. och 11. varv resten av arb.
Sticka till arb mäter 34 (35) 36 (37) cm. Nu delas arb i rygg och framst således: 95 (105)
113 (123) m till rygg och 53 (58) 63 (68) m till varje framst. Sticka var del färdigt för sig.

Rygg: Sticka till arb mäter 2 cm innan hel längd. - Yttersta m mot ärmhål stickas r alla v och
är en kant-m. Markera de mittersta 16 + 13 + 16 m. Dessa stickas nu i resår resten av arb –
1 av, 1 r över de markerade 45 m Övriga m stickas i slätst som innan. När arb mäter hel
längd stickas sista varvet således: Sticka de första 41 (46) 50 (55) m till axel som m visar,
avm de 13 mittersta m i resår, sticka de sista 41 (46) 50 (55) m till axel som m visar pch låt
arb vila, medan det stickas framst.

Höger framstycke: Fortsätt i slätst innanför de 16 framkants-m – med vändvarv som
innan., och starta intag till v-ringning. Sticka 16 m resår, 2 vr r tills, sticka r varvet ut. Sticka
tillbaka som m visar. - Minska på detta sätt vart 4. varv till det finns 41 (46) 50 (55) axel- m
kvar på varvet. Sticka till arb mäter hel längd, och låt m vila.
Vänster framstycke: Stickas som höger, intag görs i slutet av varvet från rät-sidan och
stickas således: Sticka till 2 m innan resårkanten 2 r tills, sticka resår varvet ut.

Ärmar: Först stickas spetskanten således: Lägg upp 136 (144) 152 (160) m på rundst 4½
och sticka spetskanten fram och tillbaka således:
V 1: * 2 r, lyft 2. m på höger st över 1. m* upprepa *-* varvet ut.
V 2: * 2 r tills* upprepa *-* hela varvet = 34 (36) 38 (40) m på varvet.
Fortsätt runt i resår på strumpst 4½ – 1 r. 1 av – till det är stickat totalt 5 cm resår. Byt till
strumpst 5 och slätst. Öka på 1. varvet 8 (1) 10 (12) m jämt fördelat till – 42 (46) 48 (52)
m. Sticka 2 cm. Börja uttag. Öka 1 m i var sida om först och sista m. Upprepa uttag på vart
4. varv till 78 ( 80) 84 (88) m. Sticka rakt upp till hel längd. Avm alla m. Sticka en ärm till.
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Montering: Sticka tillsammans axlarna således: Lägg arb r mot r. Sätt axel-m på en sticka.
Med en 3. sticka stickas det 1 m från var st r tills. Samtidigt som de avm.
Sy i ärmarna men låt spetskanten vara öppen.

Manchet: Stickas på 2 strump-st 3½ fram och tillbaka. Plocka upp m längs resårkanten
således:
Börja med att plocka upp vid varvets början, (innan-för spetskanten) därefter plockas det
upp 1 m
i varje resårvarv upp längs ärmens resår-kant totalt 15 m. Sticka 1 av, 1 r, sticka slätst till 2
m kvar, 1 r, 1 av. - sticka fram och tillbaka som m visar totalt 8 cm, Sticka där - efter från
av. sidan, 1 varv r, 1 varv av, avm på 3. varvet r. Det är 2 riller på kanten. Sticka en
manchet på andra ärmen på samma sätt.
Sy i 2 bling-bling knappar på manchetten (se foto), igenom resår-kanten, således att
manchetten hälls på plats av knapparna.
Fäst trådar. Lägg arb mellan 2 våta handdukar 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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