
Mönster 3829 Slipover i Tibet med fina detaljer i sidan. 

Kropp: Lägg upp 194 (204) 214 (224) 234 m på rundst nr. 3½ med 1 tråd av var 

kvalitét. Sticka runt i resår, 1 vr r, 1 a tills resårkanten mäter 5 (5½) 6 (6) 6 cm.   
Byt till rundst nr. 5. Sätt en markör vid v början och efter halva antalet m (= 
sidsömmarna). Sticka en trekant i vriden resår över 17 m i var sida av arb och sticka 

slätstickning över de mellanliggande m så här: Sticka vr resår, som m visar, över de 
första 9 m, fortsätt i slätst över de nästa 80 (85) 90 (95) 100 m, medans det 

samtidigt minskas 10 m jämt fördelat (gäller alla strl.), sticka vr resår som m visar 
över de nästa 17 m, fortsätt i slätst över de nästa 80 (85) 90 (95) 100 m, medans det 
samtidigt minskas 10 m jämnt fördelat (gäller alla strl.), och avsluta med att sticka 

vr resår över de sista 8 m = 174 (184) 194 (204) 214 m. Sticka 1 v rakt upp som m 
visar. 
På nästa v görs trekanten mindre, genom att de yttersta vr r på var sida av trekanten 
flyttas in mot mitten så här: Sticka vr resår över de första 7 m. De nästa 2 m snos om 

varandra genom att sätta nästa m (a-m) på flätst bakom arb, sticka nästa m vr och 
sticka m på flätst r. Sticka 70 (75) 80 (85) 90 m slätst. De nästa 2 m snos om 
varandra genom att sätta nästa m (vr-r) på flätst framför arb, sticka nästa m r och 

sticka m på flätst vr r. Sticka som m visar i vr resår över de nästa 13 m. De nästa 2 m 
snos om varandra genom att sätta nästa m (a-m) på flätst bakom arb, sticka nästa m 

vr r och sticka m på flätst r. Sticka 70 (75) 80 (85) 90 m slätst. De 2 m nästa m snos 
om varandra genom att sätta nästa m (vr-r) på flätst framför arb, sticka nästa m r 
och sticka m på flätst vr r. Sticka de sista 6 m på v i vr resår som m visar. 

Storlek: S (M) L (XL) XXL  
Övervidd: 90 (96) 102 (108) 114 cm  

Längd: 
 

54 (56)  58 (60) 62 cm  

Garn: 
 

Cewec´s Tibet (24% yak, 55% merinoull, 21% 
polyamid. 25 g = 190 m) 
Cewec´s Anisia (76 % kid mohair, 24 % polyamid, 25 g 

= 235 m)  
Garnåtgång (Tibet 

fg 25/Anisia fg 15)  
 

3/2 3/2 4/3 4/3 5/4  

Stickor: 
 

Rundsticka nr. 3½ och 5 + flätsticka nr. 5 

Stickfasthet: 18 m x 25 v i slätst på st nr. 5 med 1 tråd av var kvalitét 

= 10 x 10 cm 
Förkortningar: 
 

m = maskor, st = sticka r = rät, a = avig, tillsm = 
tillsammans 

OBS! 
 

 
 

Slipovern stickas runt till och med ärmhålet, sedan delas  
arbetet och det stickas fram och tillbaka. 

 

 

 

 



På nästa v görs trekanten mindre, genom att de yttersta vr r på var sida av trekanten 

flyttas in mot mitten så här: Sticka vr resår över de första 6 m. De nästa 2 m snos om 

varandra genom att sätta nästa m (vr-r) på flätst bakom arb, sticka nästa m vr r och 

sticka m på flätst r. Sticka 72 (77) 82 (87) 92 m slätst. De nästa 2 m snos om 

varandra genom att sätta nästa m (vr-r) på flätst framför arb, sticka nästa m r och 

sticka m på flätst vr r. Sticka som m visar i vr resår över de nästa 11 m. De nästa 2 m 

snos om varandra genom att sätta nästa m (vr-r) på flätst bakom arb, sticka nästa m 

vr r och sticka m på flätst r. Sticka 72 (77) 82 (87) 92 m slätst. De nästa 2 m snos 

om varandra genom att sätta nästa m (vr-r) på flätst framför arb, sticka nästa m r 

och sticka m på flätst vr r. Sticka de sista 5 m på v i vr resår som m visar. 

Upprepa dessa 2 v, MEN med 2 m resår mindre in på var trekant för varje v tills 

resårkanterna bara består av 3 m var. 

På nästa v stickas spetsen av trekanten genom att sätta 1:a m på hjälpst bakom arb, 

sticka nästa m vr r och sticka m från hjälpst r. Sticka slätst till trekanten i motsatt 

sida. Sticka 1 m vr r, sätt trekantens mittersta m på hjälpst bakom arb, sticka 1 m vr 

r och sticka m från hjälpst r. Sticka slätst tills det är 1 m kvar på v, sticka sista m vr r. 

Fortsätt rakt upp i slätst tills arb mäter 31 (33) 35 (37) 39 cm. 

På nästa v avmaskas för ärmhål, den mittersta m i var sida av arb + 7 m på var sida 

av dessa. Var del stickas fram och tillbaka i slätst var för sig. 

Ryg: Sätt till garnet. På nästa r-s v minskas för ärmhål så här: Sticka 3 r, lyft 1 m, 1 r, 

drag den lyfta m över, sticka tills det är 5 m kvar på st, 2 r tillsm och 3 r.  

Vänd arb och sticka a tillbaka.Upprepa dessa 2 v 5 ggr. Sticka rakt upp tills arb mäter 

54 (56) 58 (60) 62 cm. Avmaska resterande m. 

Framstycke: Sätt till garnet och sticka som på bakstycket tills arb mäter 42 (43) 45 

(47) 49 cm. Maska av de mittersta 20 (21) 22 (23) 24 m till halsringning och var sida 

stickas färdigt var för sig. Avmaska ytterligare i halssidan på vartannat v, 3 m, 2 m 

och 3 x 1 m. Sticka rakt upp tills denna del mäter som bakstycket. Maska av. Sticka 

den andra sidan på samma sätt. 

Montering: Sy ihop axlarna.  

Halskanten: Med rundst 3½. Sätt till garnet i den ena axelsömmen i höger sida av 

arb. Fortsätt med att plocka upp ca. 118 (122) 126 (130) 134 m längs nacken och ner 

och runt längs halskanten, ca. 3 m på 4 v. Sticka runt i vr r, 1 vr r, 1 a, 4 v totalt. 

Maska av i vr resår. 

Ärmkanter: Med rundst 3½. Sätt till garnet i den mittersta m i ärmhålet. Plocka upp 

1 m i varje varv, men hoppa över vart 4:e v, ca 102 (106) 110 (114) 118 m runt 

längs ärmhålet. Fortsätt med att sticka runt i vr r, 1 vr r, 1 a, 4 v totalt. Maska av i vr 

resår. 

Sticka den andra ärmkanten på samma sätt. Fukta arb försiktigt.  

 

Design och mönster: Stine Hoelgaard Johansen 


