
Mönster 4312 Syrenen  
 

Strl:  S (M) L (XL) XXL 

Bystvidd:  90 (100) 110 (120) 130 cm 

Hel längd:  54 (56) 58 (60) 62 cm  

Ärmlängd:  19 (20) 20 (21) 21 cm  

Garn: Papyrus (78% bomull, 22% silke) 50 gram = 120 m 

Garnåtgång: 6 (6) 7 (7) 8 n 

Stickor:   Rundsticka 3½ (60 och 40 cm)  

Stickfasthet: 18 m i mönster = 10 cm på st 3½ 

Mönster: V1: 2 r, *omsl, 2 r vr tillsm*, upprepa *-* tills det är 2 m 

kvar, 2 r 

V2: a 

V3: r 

V4: som V2 

V5: 2 r, *2 r tillsm, omsl*, upprepa *-*, tills det är 2 m kvar, 

2 r 

V6-V8: som V2-V4 

 

Bakstycke: Lägg upp 84 (92) 102 (110) 120 m, sticka första v avigt, 

(avigsidan) V2 r, V3 a. Sticka mönster (se ovan eller efter 

diagrammet).  

Sticka tills bakstycket mäter 54 (56) 58 (60) 62 cm.  

Låt arbetet vila. 

Framstycke: Stickas som bakstycket, tills arbetet mäter 46 (48) 50 (52) 54 

cm. 

Avmaska de mittersta 18 (20) 22 (24) 26 m för halsen och 

sticka var axel färdig för sig så här: 

Maska av i halsidan på vartannat v 3-2-2-1-1 (3-2-2-1-1) 3-2-

2-1-1-1 (3-2-2-1-1-1) 3-2-2-2-1-1-1 m.  

Sticka rakt upp till samma längd som på bakstycket och låt de 

resterande 24 (27) 30 (33) 35 m vila. 

Sticka den andra axeln på samma sätt. 

Ärmar:  Lägg upp 70 (72) 72 (74) 74 m och sticka mönster som på 

kroppen. När ärmen mäter 19 (20) 20 (21) 21 cm, avmaskas 

alla m löst. 

Montering: Lägg framstycke och bakstycke räta mot räta och sticka ihop 

axelsömmen så här: Sticka 1 m från bakstycket och 1 m från 



framstycket tillsammans. Upprepa och drag den bakre över 

den sist stickade. 

Låt nackens m vila. 

Halskant:  Sticka upp m i framstyckets halsringning och sticka de vilande 

m från nacken (= 110 (112) 114 (116) 118 m). 

Sticka 4 cm resår (1 r, 1 a). Maska av jämnt.  

Sy i ärmarna och sy sidsömmarna.  




