CLOE
MODELL 3851

STORLEKAR
ÖVERVIDD I CM
HEL LÄNGD I CM
GARNÅTGÅNG
Antal nystan i fg. 23 / 19
Polotröjan är stickad i fg. 23
Rundhalsad tröja är stickad i fg. 19
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GARN
CEWEC Tibet garn (24% jak, 51% merinoull, 21% polyamid) 25 gr = 190 m
REKOMMENDERADE STICKOR
Rundstickor 4½ och 5, strumpstickor 4½ och 5 om du inte stickar med magic loop-metoden
STICKFASTHET
18 m och 27 v = 10 x 10 cm i slätstickning på stickor 5 med två trådar Tibet.
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STICKINFO!
Beskrivningen ger möjlighet att välja mellan två olika utföranden av halsen, en vanlig rund halsringning eller
en med hög hals. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar.
Tröjan stickas uppifrån och ner med två trådar Tibet. Efter den valda halsen är stickad, formas halsen med
vändvarv och oket formas med raglan-ökningar.
Bål och ärmar delas och stickas färdiga var för sig.
FÖRKORTNINGAR
m = maskor, v = varv, rm = rät maska, am = avig maska, tills. = tillsammans, räts = rätsida, avigs =
avigsida, minskn = minskning, ökn = ökning
ökn-h = ökningen lutar åt höger, plocka upp tråden med vänster sticka bakifrån och sticka den rät.
ökn-v = ökningen lutar åt vänster, plocka upp tråden med vänster sticka framifrån och sticka den vriden rät.
ökn-h am = ökningen lutar åt höger aviga varv, plocka upp tråden med vänster sticka bakifrån och sticka
den avigt.
ökn-v am = ökningen liutar åt vänster aviga varv, plocka upp tråden med vänster sticka framifrån och sticka
den vriden avig.
2 rm tills. = minskning mot höger, sticka 2 maskor rätt tillsammans.
lls = minskning mot vänster, lyft 2 maskor rätt, en åt gången, sätt tillbaka maskorna på vänster sticka och
sticka dem vridna räta tillsammans.
GERMAN SHORT ROWS (GSR)
EFTER vändning: Lyft 1:a m med garnet framför arb, dra i garnet, så maskan på höger sticka dras åt och
liknar en ”dubbel” maska. När det sedan ska stickas över denna ”dubbla maska”, stickas den som en helt
vanlig maska.
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BESKRIVNING
RUND HALS
Med två trådar Tibet och st 4½, lägg upp 86 (94) 102 (106) m med valfri uppläggning, vi rekommenderar
italiensk uppläggning då den ger en fin och flexibel början. Sticka runt i resår *1 rm, 1am* på strumpstickor
eller rundsticka med magic loop-teknik. Upprepa *till* tills resåren mäter 3 cm.
Markera fyra märk-m så här: markera 1:a, 27:e, 43:e och 71:a (1:a, 31:a, 47:e och 79:e) 1:a, 35:e, 51:a och
87:e (1:a, 39:e, 53:e och 93:e) m från varvets början, alla fyra märk-m är rm.
Fortsätt till vändvarv.
HÖG HALS
Med två trådar Tibet och st 4½, lägg upp 78 (86) 94 (98) m m med valfri uppläggning, vi rekommenderar
italiensk uppläggning då den ger en fin och flexibel början. Sticka runt i resår *1 rm, 1am* på strumpstickor
eller rundsticka med magic loop-teknik. Upprepa *till* tills resåren mäter 15 cm. Markera fyra märk-m så
här: markera 1:a, 25:e, 39:e och 65:e (1:a, 29:e, 43:e och 73:e) 1:a, 33:e, 47:e och 81:e (1:a, 37:e, 49:e
och 87:e) m från varvets början, alla fyra märk-m är rm.
Fortsätt till vändvarv.
VÄNDVARV
Varvet börjar nu före märk-m som är placerad mellan vänster ärm och bakstycke. Byt till st 5 och fortsätt
fram och tilbaka med vändvarv så här:
1:a v räts: *1 rm (märk-m), 2 am, ökn-v, sticka rm till 2 m före nästa märk-m, ökn-h, 2 am*, upprepa *till* en
gång, 1 rm (märk-m), 2 am, vänd.
2:a v avigs: GSR, sticka som m visar (rm över rm och am över am) till varvets början, 2 rm, ökn-h am,
sticka avigt till 2 m före nästa märk-m, ökn-v am, 2 rm, 1 am (märk-m), 2 rm, vänd.
3:e v räts: GSR, sticka som visar (rm över rm och am över am) till varvets början, *1 rm (märk-m), 2 am,
ökn-v, sticka rm till 2 m före nästa märk-m, ökn-h, 2 am*, upprepa *till* en gång, 1 rm (märk-m), 2 am, öknv, 2 rm, vänd.
4:e v avigs: GSR, sticka som m visar (rm över rm och am över am) till varvets början, 2 rm, ökn-h am,
sticka aviga till 2 m före nästa märk-m, ökn-v am, 2 rm, 1 am (märk-m), 2 rm, ökn-h am, 2 am, vänd.
Upprepa varv 3 och 4 ytterligare 1 (2) 3 (3) gång(er) och vänd 3 (2,3) 2,2,3 (2,2,3) m efter sista vändning i
var sida. Efter sista vändning: GSR, sticka som m visar till varvets början.
Fortsätt nu runt över alla m med ökn till raglan så här:
1:a v: *1 rm (märk-m), 2 am, ökn-v, sticka rm till 2 m före nästa märk-m, ökn-h, 2 am*, upprepa *till*
ytterligare 3 gånger.
2:a v: Sticka som m visar (rm över rm och am över am)
Upprepa v 1 och 2 tills det är ökat totalt:
Rund hals: 23 (24) 25 (27) gånger längs raglan på bakstycket = 268 (284) 300 (320) m.
Hög hals: 24 (25) 26 (28) gånger längs raglan på bakstycket = 268 (284) 300 (320) m.
Resten av beskrivningen är gemensam för båda versionerna.
Dela nu arbetet till bål och ärmar så här: Sticka märk-m rät, sticka rm över bakstycket till märk-m, sticka
märk-m rät, sätt höger ärms 61 (63) 65 (67) m på en tråd eller extra sticka och låt vila, lägg upp 8 (10) 12
(14) m under ärmen med ögeluppläggning, sticka märk-m avigt, sticka rm över framstycket till nästa märkm, 1 am, sätt vänster ärms 61 (63) 65 (67) m på en tråd eller extra sticka och låt vila, lägg upp 8 (10) 12
(14) m under ärmen med ögeluppläggning = 162 (178) 194 (214) m på bålen.
Fortsätt runt i slätst över alla m tills bålen mäter 31 (32) 33 (34) cm från under ärmen. Byt till st 4½ och
fortsätt runt i resår, 1 rm, 1 am, tills resåren mäter 7 cm. Maska av med med Italiensk avmaskning.
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ÄRMAR
Med strumpst 5 och två trådar Tibet, börja med att plocka upp 4 (5) 6 (7) m från mitten av de upplagda m
under ärmen på bålen, plocka upp en m mellan de nya och de vilande m på ärmen, sticka de vilande m,
plocka upp en ny m mellan ärmen och de upplagda m på bålen, plocka upp 4 (5) 6 (7) m in till mitt under
ärmen, sätt en markör vid varvets början = 71 (75) 79 (83) m på ärmen.
Sticka runt i slätst och minska på första varvet så här: Sticka 4 (5) 6 (7) m, 2 rm tills., sticka rm tills 6 (7) 8
(9) m före varvets början, lls, sticka rm varvet ut. Detta är för att stänga de små hål som det annars blir
under ärmen.
Fortsätt runt i slätst och minska på vart 6:e v totalt 14 (15) 16 (17) gånger så här: 2 rm, 2 rm tills., sticka rm
till 4 m före varvets början, lls, sticka rm v ut.
Efter alla minskningar är det 41 (43) 45 (47) m kvar på ärmen. Fortsätt tills ärmen mäter 38 cm från under
ärmen, eller önskad längd minus 7 cm till resåren. Byt till st 4,5 och fortsätt runt i resår, 1 rm, 1 am. På
första v stickas de två första m räta tills. = 40 (42) 44 (46) m. När resåren mäter 7 cm, maska av med
Italiensk avmaskning.
Sticka den andra ärmen lika.
MONTERING
Fäst alla trådar. Tvätta tröjan enligt anvisning på banderollerna och låt arbetet plantorka på en handduk.
CEWEC DESIGNTEAM – 2:a UTGÅVAN

Delar du bilder av ditt CEWEC-sticke på Instagram – blir vi glada om du taggar #cewec #ceweccph #yarnbycewec
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