CECILIE
MODELL 4421

STORLEKAR
ÖVERVIDD I CM
HEL LÄNGD I CM

S
96
56

(M)
(103)
(58)

L
112
60

(XL)
(120)
(62)

GARNÅTGÅNG antal nystan:
KATMANDU fg. 20

9

(10)

12

(13)

GARN
CEWEC Katmandu (19% jak, 37% bambu, 36% merinoull, 8% polyamid) 25 gr = 125 m
REKOMMENDERADE STICKOR
Rundstickor 3 och 3½
STICKFASTHET
25 m = 10 cm i slätstickning på stickor 3½
TILLBEHÖR
8 knappar
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STICKINFO!
Koftan stickas fram och tillbaka nerifrån och upp med en tråd, först stickas bålen fram och tillbaka upp till
ärmhålen. Ärmarna stickas runt på rundsticka. Delarna samlas och oket med raglanintagningar stickas fram
och tillbaka. Vändvarv vid halsen ger en fin passform. Till sist stickas framkanter med knapphål.
STORLEKSGUIDE
Passformen är lös utan att vara oversize, räkna med ca. 10 cm extra rörlighetsvidd över bröstet.
FÖRKORTNINGAR
m = maskor, v = varv, rm = rät maska, am = avig maska, tills. = tillsammans, kantm = kantmaska, GSR =
German Short Rows
2 rm tills. = Intagningen lutar mot höger, sticka 2 maskor räta tillsammans.
lls = Intagningen lutar mot vänster, lyft 2 maskor rätt, en åt gången, sätt tillbaka maskorn på vänster sticka
och sticka dem vridna räta tillsammans.
GERMAN SHORT ROWS (GSR)
EFTER vändning: Lyft 1 m med garnet framför arb, dra i garnet, så maskan på höger sticka dras åt och ser
ut som en ”dubbel” maska. När det sedan ska stickas över denna ”dubbla” maska stickas den som en helt
vanlig maska.
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BESKRIVNING
FRAM- OCH BAKSTYCKE
Lägg upp med rundsticka 3, 240 (258) 279 (300) m. Sticka fram och tillbaka i resår så här: (första varvet är
arbetets avigsida): 1 kantm, *1 am, 2 rm* upprepa från *till* och sluta med 1 am, 1 kantm.
Varv 2: 1 kantm, *1 rm, 2 am* upprepa från *till* och sluta med 1 rm, 1 kantm.
Sticka 9 varv resår på detta vis. Sätt en märktråd i var sida med 120 (130) 140 (150) m till bakstycket – och
60 (64) 70 (75) m till höger framstycke och 60 (64) 69 (75) m till vänster framstycke. Byt till stickor 3½ och
fortsätt med slätstickning och reglera maskantalet på första varvet: Minska 3 m jämnt fördelade på höger
framstycke, sticka bakstyckets 120 (130) 140 (150) m, minska 3 (3) 2 (3) m jämnt fördelade på vänster
framstycke. Det är nu 57 (61) 67 (72) m till varje framstycke och 234 (252) 274 (294) m totalt på stickan.
Sticka slätstickning uppöver tills arb mäter 39 (40) 41 (42) cm. Maska av 10 (12) 14 (16) m i var sida för
ärmhål så här: Sticka fram tills 5 (6) 7 (8) maskor före första märktråden, maska av 10 (12) 14 (16) m för
ärmhål, sticka fram till 5 (6) 7 (8) m före andra märktråden, maska av 10 (12) 14 (16) m, sticka varvet ut.
Det är nu 52 (55) 60 (64) m till varje framstycke och 110 (118) 126 (134) m till bakstycket. Låt arbetet vila
medans ärmarna stickas.
ÄRMAR
Lägg upp med strumpstickor 3 (eller rundst med magic loop-teknik), 54 (57) 57 (60) m och sticka runt i
resår så här: *1 rm, 2 am * upprepa från *till* tills det är stickat 9 varv resår. Fortsätt med st 3½ och i
slätstickning och öka på första varvet jämnt fördelat till 60 (62) 64 (66) m. Sticka slätstickning uppöver och
när ärmen mäter 5 cm påbörjas ökningar. Öka 1 m efter första maskan och 1 maska före sista m. Upprepa
ökningarna var 3:e cm tills det är 80 (84) 88 (92) m på varvet. Sticka tills ärmen mäter ca 47 (46) 45 (44)
cm. Maska av de understa 10 (12) 14 (16) m för ärmhål, de första och sista m på varvet = 70 (72) 74 (76)
m. Låt maskorna vila och sticka en ärm till.
RAGLAN
Samla alla delarna på en lång rundst 3½, sätt in ärmarna över de avmaskade m på bålen, sätt 4
märktrådar, 1 i var sammanfogning = 354 (372) 394 (414) m. Sticka fram till 2 m för första sammanfogning:
*lls, 2 rm tills.* upprepa från *till* vid varje sammanfogning = 8 m minskade. Gör intagn på detta vis på
vartannat varv totalt 22 (22) 22 (23) gånger = 178 (196) 218 (230) m på varvet. Nu ska halsen formas med
vändvarv SAMTIDIGT med att det fortsatt minskas för raglan på vartannat varv som tidigare så här:
Börja på ett varv från rätsidan och sticka tills 11 (11) 13 (16) m återstår på v, vänd med GSR-teknik (se
ovan), och sticka tillbaka tills det återstår 11 (11) 13 (16) m på varvet, vänd med GSR-teknik. Sticka och
vänd på samma vis, 3 m före tidigare vändning 2 gånger i var sida (alla stl) och därefter 2 m före tidigare
vändning 3 (4) 5 (5) gånger i var sida, tills det är vänt totalt 6 (7) 8 (8) gånger i var sida. Efter sista
vändning, sticka räta varvet ut, fortsatt med intagn för raglan. Sticka aviga tillbaka över alla m. Kom ihåg att
alla ”dubbla” maskor räknas som 1 m, och det är minskat till raglan totalt 29 (30) 31 (32) gånger och det är
122 (132) 146 (158) m på st. Låt m vila medans framkanterna stickas.
VÄNSTER FRAMKANT
Plocka upp m med rundsticka 3, längs med vänster framkant och från rätsidan. Plocka upp 1 m i varje v,
men hoppa över ca vart 4:e v, ca 146 (152) 158 (164) m (maskantalet ska vara delbart med 3 + 2). Sticka
så här: *1 am, 2 rm * upprepa från *till* och sluta varvet med 1 am, 1 kantm. Varv 2: Sticka 1 kantm, *1 rm,
2 am * upprepa från *till* och sluta med 1 rm. Sticka totalt 7 varv resår, maska av i resår på det 8:e varvet.
Markera på vänster framkant var knapparna ska sitta. Utgå från att den nedersta knappen ska sitta mitt i
den nedre resårkanten och den översta mitt i halskanten, fördela de övriga med jämna mellanrum.
HÖGER FRAMKANT
Plocka upp och sticka lika som vänster. – OBS – första varvet stickas så här: 1 kantm, *1 am, 2 rm*
upprepa från *till* och sluta med 1 am. Sticka resår som på motsatta sidan men på 4:e v stickas knapphål
så här: Sticka 2 rm tills., omslag. Sticka totalt 8 knapphål mitt för markeringarna på den vänstra framkanten.
Kom ihåg att sista knapphålet ska sitta i halskanten. Maska av i resår på det 8:e varvet.
HALSKANT
Plocka upp med rundsticka 3, 1 m i varje varv över höger stolpe, sticka de vilande m räta och minska 6 (10)
18 (24) m jämnt fördelat över halsens maskor, plocka upp 1 m i varje varv över vänster stolpe, ca 130 (136)
142 (148) m (obs maskantalet ska vara delbart med 3 + 1).
Sticka så här (första varvet är avigsidan): Sticka *1 am, 2 rm*, upprepa från *till* och sluta varvet med 1 am.
Varv 2: Sticka *1 rm, 2 am* upprepa från *till* och sluta med 1 rm. Sticka totalt 7 varv resår, kom ihåg
knapphålet i höger stolpe på det 4:e v. Maska av i vriden resår på det 8:e varvet.
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MONTERING
Sy ihop de små hålen under ärmarna, fäst alla trådar, sy i knappar. Tvätta tröjan enligt anvisning på
banderollerna och låt arbetet plantorka på en handduk.
CEWEC DESIGNTEAM – 1:A UTGÅVAN

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