
Beskrivning 4619/2 Nyanser av vår 

 

Randmönster bak- och framstycken:  
12 cm med dubbelt blå fg 179 
12 cm med 1 tråd terracotta fg 335 och 1 tråd puderrosa fg 145 

12 cm dubbelt puderrosa fg 145 
12 cm med 1 tråd puderrosa fg 145 och 1 tråd ljusblå nr 080 

12 cm med dubbelt ljusblå nr 080 

Randmönster ärmar:  
10 cm 1 tråd terracotta fg 335 och 1 tråd puderrosa fg 145 

10 cm med dubbelt puderrosa fg 145 
10 cm 1 tråd puderrosa fg 145 och 1 tråd ljusblå fg 080 
10 cm med dubbelt ljusblå fg 080 

 

Bak- och framstycke: Lägg upp 124 (132) m med rundst 8 och dubbelt blå – och 

sticka 2 v resår (1 rm,1 am). Byt till st 10 och slätstickning (OBS 1:a v är arbetets 

avigsida och stickas avigt). Sticka tills arbetet mäter 12 cm, byt till fg 335/145 (se 

randmönster till bak-framstycke). Fortsätt som beskrivits under randmönster tills 

arbetet mäter 36 (34) cm. Dela arbetet till bak- resp framstycke med 60 (64) m till 

bakstycket och 32 (34) m till varje framstycke. Sticka färdigt var del för sig.  

 

Bakstycke: När arbetet mäter 60 cm (båda stl) maskas de mittersta 10 (12) m av för 

nacken. Låt de 25 (26) m i var sida vila till axlar. 

Storlek: S/M (L/XL) 

 

    

Övervidd: 120 (132) cm 

 

   

Längd: 

 

60 (60) cm    

Garn: 
 

Cewec´s Dolce (60 % kid mohair, 40 % polyamid, 
50 g = 150 m)  

Garnåtgång 
Mörkblå fg 179: 

Terracotta fg 335: 
Ljusblå fg 080: 
Puderrosa fg 145:  
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Stickor 

 

Rundstickor 8 och 10  

Stickfasthet 10 m slätstickning med dubbelt garn = 10 cm på stickor 
10 

Förkortningar 
 

m = maskor, v = varv, rm = rät maska, am = avig 
maska, tills. = tillsammans 

Observera 
 
 

 

Bak- och framstycke stickas i ett stycke, fram och tillbaka 
på rundstickan upp till ärmhålet. Ärmarna stickas fram 
och tillbaka på rundstickan och sys till sist ihop.  

Sticka med dubbelt garn genom hela arbetet.  



Vänster framstycke: 32 (34) m. Börja intagningar till v-ringning: Sticka tills 4 m 

återstår på stickan, sticka 2 rm tills., 2 rm. Upprepa intagningarna på vart 4:e v totalt 

7 (8) gånger. Vid samma höjd som på bakstycket, sätt de 25 (26) m på en nål att 

vila. 

Höger framstycke: Sticka lika som vänster, men intagningarna görs i början av 

varven från rätsidan och stickas så här: Sticka 2 rm, lyft 1 m rätt, sticka 1 rm, dra 

den lyfta maskan över.  

 

Ärmar: Lägg upp 25 (27) m med st 8 med 1 tråd terracotta och 1 tråd puderrosa. 

Sticka 5 v resår (1 rm, 1 am).  

Sticka nu 1 kantmaska och därefter stickas rm - två maskor i var maska (genom att 

sticka maskan både framifrån och bakifrån), fram tills 1 m återstår, 1 kantmaska (= 

48 (52) m). 

Byt till st 10 och slätstickning och ränder enligt beskrivning till ärmar. När 

randmönstret är stickat, maska av löst. 

Montering: Sticka ihop axlarna genom att lägga styckena räta mot räta. Sätt 

maskorna på 2 stickor och, med en 3:e sticka, sticka 1 m från var del rätt tills. och 

maska samtidigt av. Sy i ärmarna och fäst alla trådar. Lägg arbetet mellan fuktiga 

dukar och låt torka.  

 

Design: Cewec 


