PATTERN GENSER
MÖNSTER 3850

Storlek:

XS

(S)

M

(L)

XL

Överidd:

106

(112)

118

(124)

130 cm

Längd:

60

(62)

64

(64)

66 cm

Garn:

CEWEC’s Tibet (24% yak, 55 % merino, 21 % polyamid) 25
gram = 190 m

Garnåtgång:
13

(14)

15

(16)

17 nyst

Stickor:

Rundstickor 4½ och 5, ev strumpstickor 4½ och 5

Stickfasthet:

18 m = 10 cm på stickor 5 med dubbelt garn

Förfortningar:

m = maskor, v = varv, r = rät, am = avig,
tills. = tillsammans
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BESKRIVNING

Bak/framstycke: Lägg med dubbelt garn upp 190 (201) 212 (223) 234 m på rundsticka 4½
med italiensk uppläggning, se ev video i länk, var uppmärksam på att första öglan på stickan
inte räknas med och är den som stickas tills. med sista m på första uppläggningsvarvet.
Sticka 2 uppläggningsvarv, fram och tillbaka på rundstickan så här:
Uppläggningsvarv 1: *1 rät, lyft 1 maska avigt med garnet framför arbetet. Upprepa från *
till * till sista 2 maskorna vilka stickas aviga tills..
Uppläggningsvarv 2: *1 rät, lyft 1 maska med garnet framför arbetet*. Upprepa från * till *
varvet ut.
Samla ihop arbetet och fortsätt sticka runt i resår med vriden rät så här:
Första varvet stickas *1 vr r, 1 am *. Upprepa * till * tills resåren mäter 10 cm.
Sätt en märktråd i var sida med lika antal m till varje del. Byt till rundsticka 5 och fortsätt
runt i slätstickning tills arbetet mäter 38 (40) 41 (40) 41 cm (eller önskad längd). Maska av
för 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 på varvet, maska av dessa 5 m. Låt arbetet vila och
sticka ärmar.
Ärmar: Lägg med dubbelt garn 36 (38) 40 (40) 42 m på stickor 4½ med italiensk
uppläggning som på bålen. Sticka 2 uppläggningsvarv, fram och tillbaka på rundstickan så
här:
Uppläggningsvarv 1: *1 rät, lyft 1 maska avigt med garnet framför arbetet. Upprepa från *
till * till sista 2 maskorna vilka stickas aviga tills..
Uppläggningsvarv 2: *1 rät, lyft 1 maska med garnet framför arbetet*. Upprepa från * till *
varvet ut.
Samla ihop arbetet och fortsätt sticka runt i resår med vriden rät så här:
Första varvet stickas *1 vr r, 1 am *. Upprepa * till * tills resåren mäter 10 cm. Byt till
strumpstickor 5 eller rundsticka (och sticka med magic loop-teknik). Sticka 1 varv
slätstickning och öka samtidigt, jämnt fördelat, till 62 (64) 66 (68) 70 m. Fortsätt sticka
uppöver tills ärmen mäter 44 cm eller önskad längd. Maska av de första och sista 5 m på
varvet för ärmhål och låt maskorna vila medans du stickar en ärm till.
Det är 52 (54) 56 (58) 60 på var ärm.
Ok: Sätt in delarna på rundstickan med de avmaskade ärmhålsmaskorna över varandra =
274 (289) 304 (319) 334 m på varvet.
Nu stickas raglanintagningar så här:
Sätt ett raglanmärke i var sammanfogning, bakstycke/ärm, ärm/framstycke framstycke/ärm,
ärm/bakstycke. (Varvet börjar mellan bakstycke och vänster ärm). *Sticka 2 vr r tills., sticka
fram till 2 m före nästa raglanmärke, sticka 2 r tills., sticka 2 vr r tills., fortsätt på samma vis
vid alla raglanmärkena och sluta 2 m före varvets början med att sticka 2 r tills.. Sticka ett
varv slätstickning*. Upprepa från * till * totalt 8 (8) 6 (4) 2 gånger.
Stl XS och S, fortsätt till diagram.
Stl M, L och XL, sticka ett varv r. Övergå nu till att sticka ett intagn-varv omg (som förut från
* till *) varvat med ett varv utan intagn tills det från arbetet samlades ihop är stickat totalt 8
varv med intagn, sluta med ett intagn-varv.
Det är 210 (225) 240 (255) 270 m på varvet.
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Sticka vidare som diagram A visar. När diagrammet är färdigtstickat (sticka inte de 2 sista
slätstickade varven i diagrammet) är det 126 (135) 144 (153) 162 m. Sticka ett varv och
minska jämnt fördelat till 82 (92) 100 (110) 118 m. Byt till rundsticka 4½ eller strumpstickor
och sticka runt i resår med vriden rät – 1 vr r, 1 am – i totalt 10 varv + 10 ytterligare 10 varv
till invikning.
Montering: Sy ihop det lilla hålet under var ärme eller maska av med virknål. Vik in
halskanten och sy eller virka fast den mot avigsidan. Fäst alla trådar. Skölj upp det färdiga
arbetet och låt det plantorka på en handduk.
Diagram till hålmönster

= omslag
= lyft 2 m som om de skulle stickas räta, sticka 1 m, dra de 2 lyfta m över
= 2 r tills.
= 2 vr r tills.
= 2 vr r tills.
= 2 r tills.
= maskan finns ej, hoppa över
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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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