
Mönster 4625 Love Knot 

 

Storlekar: 
 

S/M (M/L) L/XL    

Övervidd: 
 

102 (112) 122 cm    

Längd: 

 

57 (59) 61 cm    

Garn: 

 

DOLCE (60% kid-mohair, 40% acryl – 50 g = 150 m) 

och BLOOM (48% bambu, 44% ull, 8% acryl – 100 g 
= 140 m) från Cewec 

 
Garnåtgång:  

DOLCE färg 348 
DOLCE färg 228 

DOLCE färg 300 
BLOOM färg 311 
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Stickor: 

 

Rundstickor (40 & 60 cm) nr. 4 och 4,5 mm 

Stickfasthet: 18 m slätstickning i DOLCE = 10 cm på stickor nr. 4,5   

Stämmer inte stickfastheten, byt till tunnare eller 
grövre stickor 
 

Förkortningar: 

 

m = maskor, st = stickor, v = varv, r = rät,  

a = avig, vr = vridet, tillsm = tillsammans, int = 
intagning, ökn = ökning, arb = arbetet 

1 r vr upp = lyft länken mellan m på höger och 
vänster st och sticka den vridet rät 

 
OBS: 

 

Modellen stickas nerifrån, fram- och bakstycke på en 

gång upp till ärmhålet, där kropp och ärmar samlas till 
raglan. 

 
Randmönster: 
 

 
 

 
 

 
 

 
Strukturmönster: 

DOLCE stickas i 
slätstickning:  

 
 

BLOOM stickas struktur:  
 

 

4 v DOLCE färg 228 
4 v DOLCE färg 300 

2 v BLOOM färg 311 
4 v DOLCE färg 300 

2 v DOLCE färg 348 
2 v DOLCE färg 228 

2 v BLOOM färg 311 
2 v DOLCE färg 348 

 
 

Fram och tillbaka: rät på r-sidan, avig på a-sidan 
Runt: alla v räta 

 
Fram och tillbaka: rät på r-sidan, *1 r, 1 a* på a-

sidan. 
Runt: 1 v räta. 1 v *1 r, 1 a* 



Kropp: Lägg upp 172 (192) 212 m upp på rundstickor nr. 4 med DOLCE färg 

348. Sticka 7 cm resår (1 r, 1 a). Byt till stickor nr. 4,5 och randmönster (1:a 
och sista m stickas r på alla v till kant-m). Placera markörer så här: 38 (43) 48 r, 

placera markör (höger framstycke), 96 (106) 116 r, placera markör (bakstycke), 
38 (43) 48 r (vänster framstycke). Sticka rakt upp tills arb mäter 26 cm. 

Nu börjar int till V-ringning: Minska 1 m i var sida så här: 1 r, 2 r tillsm, sticka 
mönster tills det är 3 m kvar, 2 r tillsm, 1 r. Upprepa på vart 8:e v totalt 8 (9) 10 

ggr (obs några int sker först efter samling till ok).  
Sticka randmönster till arb mäter 36 cm, avsluta med r-side-v. På nästa v 

avmaskas för ärmhålet så här: *Sticka till 4 (4) 5 m före markören, maska av 8 
(8) 10 m*, upprepa *-*. Låt arb vila. 

 
Ärmar: Lägg upp 52 (56) 58 m upp på en kort rundsticka nr. 4 med DOLCE färg 

348. Sticka 6 cm resår (1 r, 1 a). Placera markör i v början. Byt till en kort 
rundsticka nr. 4,5 och sticka randmönster. Öka 1 m så här: 1 r, 1 r vr upp, sticka 

tills det är 1 m kvar, 1 r vr upp, 1 r. Upprepa ökn på vart 6:e v totalt 13 (15) 17 
ggr = 78 (86) 92 m. Sticka tills ärmen mäter ca 46 cm (stanna på samma ställe i 
randmönstret som på kroppen) - på sista varvet, avmaskas för ärmhålet så här: 

Maska av 4 (4) 5 m, sticka tills det är 4 (4) 5 m kvar, maska av dessa m (= 70 
(78) 82 m). 

 
Ok: Samla kropp och ärmar så här – fortsätt i randmönster: Sticka höger 

framstyckes m, placera markör, sticka den ena ärmens m, placera markör, sticka 
bakstyckets m, placera markör, sticka den andra ärmens m, placera markör, 

sticka vänster framstyckes m. Fortsätt int till V-ringning och börja raglan-int på 
varje r-side-v: *sticka till 3 m före markören, 2 r vr tillsm, 1 r, flytta markör, 1 r, 

2 r tillsm*, upprepa totalt 4 ggr, sticka v färdigt (= 8 m mindre). 
Upprepa int totalt 25 (29) 32 ggr (= 80 (82) 80 m totalt, 1 m på vart 

framstycke). Maska nu av i början av varje v 3,2,2,1,1,1 (3,3,2,1,1,1) 
3,2,1,1,1,1 – och fortsätt samtidigt med raglan-int om de 2 mittersta 

markörerna (vid samling mellan bakstycke och ärm) (= 36 (36) 38 m). Efter 
hals-int stickas 2 v. Låt m vila. 

 
Framkanter: Plocka upp 102 (106) 110 m med rundstickor nr. 4 med DOLCE 

färg 348 längs höger framkant. Börja vid uppläggningskanten och avsluta vid 
bakstyckets vilande m, sticka dessa och plocka upp 102 (106) 110 m längs 
vänster framkant. Sticka 9 cm resår och maska av utan att det stramar. 

Fäst trådar, sy ärmhål. 
Tvätta arb (se tvättanvisning på banderollen) och lägg det platt att torka i dess 

rätta mått på en handduk. 
 

Cewec Design  

 

 

 

 

 

 


