
Mönster 4602 Candyfloss 
 

 
Storlek: S (M) L (XL) XXL 
 

Övervidd:  91 (99) 107 (115) 123   cm 
 

Längd: 56 (58) 60 (62)   64  cm 
 
Garn: Dolce fg 595 (60 % Kid Mohair/40 % Acryl) 50 gram = 150 meter 

 
Garnåtgång:  

Färg 595: 5 (6 ) 7 (8) 9 n 
 
Stickor: Rundsticka 6,  strumpstickor 6 – str.st 5 evt kort rundst 5  

 
Stickfasthet:  15 m = 10 cm i slätstickning på st 6  

 
Bak/framstycke: Lägg med rundst 6 upp (136) 148 (160) 172(184) maskor och 

sticka runt i resår 2 r, 2 a. Sticka totalt 8 cm resår. Fortsätt runt i 

slätstickning tills arb mäter 35 (36) 36 (37) 38 cm. Avmaska 9 (8) 8 
(8) 8 m i var sida till ärmhål och lägg arb åt sidan och sticka 

ärmarna. 118 (132) 144 (156) 168 m kvar. 
 
Ärmar: Lägg med str.st 5 upp 32 (32) 36 (36) 40 m och sticka resår runt så 

här: * 2 r, 2 a *. Sticka tills resåren mäter 6 cm. Byt till st 6. Fortsätt 
i slätstickning och öka på 1:a v jämnt fördelat till 50 (52) 56 (58) 60 

m. Sticka tills ärmen mäter 43 (43) 44 (44) 45 cm. Avmaska de 
understa 9 (8) 8 (8) 8 m på varvet = 41 (44) 48 (50) 52 och låt 

ärmen vila. 
 Sticka 1 ärm till.  
 

Raglan och runt ok:  
Sätt in alla delarna på rundst 6 = 200 (220) 240 (256) 272 m och 

sticka ett varv slätstickning, samtidigt som det stickas 2 r 
tillsammans i varje sammanfogning; Ärm/bak, bak/ärm, 
ärm/framstycke, framstycke/ärm. Varvet börjar vid övergången 

mellan ärm och bak. = 196 (216) 236 (252) 268 m. Sätt en 
märktråd i den sammanstickade m i alla 4 hörn. Sticka 

raglanintagningar så här: märkmaskan stickas rät, sticka 2 r tillsm * 
sticka till 3 m före nästa märktråd, sticka 2 vr r tillsm, 1 r 
(märkmaskan), sticka 2 r tillsm * upprepa från * till * vid de nästa 2 

märktrådarna och avsluta med att sticka fram till 3 m före sista 
märktråden, sticka 2 vr r tillsm = 8 m minskat. Sticka ett varv. 

Upprepa dessa intagningar på strl S (M) L och (XL), på strl XXL 
stickas bara ett varv utan intagningar= 180 (200) 220 (236) 260 m. 
Sticka 0 (0) 0 (1) 1 v slätstickning och reglera maskantalet till 180 

(200) 220 (240) 260 m jämnt fördelat. 
 



Tag av garnet. Flytta maskorna till bakstycket och låt varvet börja mitt bak. Sticka nu 
oket så här: 

Börja med att sätta markörer medan du stickar första varvet: 
V1: Sätt en startmarkör i en avvikande färg från resten av markörerna. – Sticka 4 
r, sätt markör, * 10 r, sätt markör* upprepa från * till * varvet runt. Efter sista 

markören är det 6 m och varvet är slut.  
Sticka V 2 - V5 i slätstickning. 

V6: Sticka vävstickning så här: *1 r, lyft 1 m med garnet framför arb * upprepa 
från * till * varvet runt. 
V7: Sticka ett v slätstickning 

V8: Sticka vävstickning så här * lyft 1 m med garnet framför arb, 1 r * upprepa 
från * till * v runt.  

V9: Sticka ett v slätstickning. 
V10: Sticka ett v vävstickning, som V6 
V11, V12, V13: Sticka slätstickning. Upprepa V6 till V13 resten av arb.  

SAMTIDIGT när arb mäter 5 cm från V1  (Där varvmarkören sattes in) börjar 
intagningarna: Sticka *8 r, 2 r tillsm*, upprepa från * till * v runt.  OBS – Minska 

inte på ett varv med vävstickning, vänta till varvet efter.  
Fortsätt i mönster – det är nu 9 maskor mellan markörerna och 162 (180) 198 
(216) 234 m på varvet 

Sticka tills arb mäter 10 (10) 11 (11) 11 cm från startmarkören. Minska så här * 7 
r, 2 r tillsm * upprepa från * till * v runt.  Det är nu 144 (160) 176 (192) 208 m 

på varvet. Sticka tills mönsterdelen mäter 14 (14) 15 (15) 15 cm.  
Minska så här: *6 r, 2 r tillsm* = 126 (140) 154 (168) 182 m. Markera de 
mittersta 18 m på framstycket. Sticka nästa varv - sticka de 18 mittersta m på 

framstycket och sätt dem därefter på en nål att vila. Sticka varvet färdigt. 
Tag av garnet. Sätt till garnet vid höger sida av halsen. Avmaska för halsen, på 

vartannat v: 3,2,2,3,2,2 m, samtigt som det fortsatt stickas mönster. När 
intagningarna är färdig mäter den mönsterstickade biten ca 17 (17) 18 (18) 18 

cm. Tag av garnet. Sätt till garnet mitt bak, sticka fram till de avmaskade m, och 
plocka upp 1 m motsvarande till varje avmaskad maska, sticka de vilande 
halsmaskorna räta och plocka därefter upp över de avmaskade m, sticka varvet 

färdigt. Byt till den korta rundst 5 eller str.st 5. Sticka resår 2 r, 2 a och reglera 
samtidigt maskantalet till 88 (92) 96 (100) m. Sticka 4 cm resår, maska av i resår 

– lite stramt.  
 
Montering: Sy det lilla hålet under båda ärmarna. Fäst trådar.  

Lägg arbetet mellan fuktiga dukar och låt det torka. 
 

Design och mönster: 
Sanne Lousdal 

  

  
 
 
 
 


