
Beskrivning  4634     Chloé – bluse i Dolce Glitter och Silk  

                                       Mohair Multi                        

Storlek: S (M) L (XL) XXL  

Övervidd: 99 (111) 119 (131) 139 cm  

Längd: 
 

55 (57) 59 (61) 63 cm  

Garn: 
 

Cewec´s Dolce Glitter 

(60% kid mohair, 35% acryl, 5 % poly-metal 
 50 g = 150 m)  

Cewec´s Silk mohair multi 
(30% silke, 70% mohair, 25 g = 210 m) 

Garnförbrukning:  
Dolce Glitter fv 512: 

Silk mohair multi fv 01: 
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Stickor 
 

Rundstickor 7 och 8 – 80 cm. Rundstickor 8 – 40 cm.  
hjälpstickor till flätorna. 

Stickfasthet; 13 m = 10 cm på stickor 8 med 1 tråd av vardera  
kvalitet. 

Förkortningar; 
 

m = maskor, p = varv, r = rät, a = avigt, sm = 
tillsammans, hj.st = hjälpsticka, flätsticka, km = 

kantmaska 
Info:  

 
 
 

Hela arb stickas med 2 trådar. 1 tråd Dolce Glitter, 1 

tråd Silk mohair multi. 

Tips: Vändvarv  med 

German Short Rows 
teknik (GSR) 

När det ÄR vänt: Lyft första maskan med garnet 

framför arbetet, drag i garnet så att maskan på högra 
stickan stramar och ser ut som en "dubbel" maska. När 

du slutligen ska sticka ett varv över alla maskor  
stickas denna "dubbelmaska" som om den var en 

vanlig maska.               
 

 

Bak/ Framstycke: Lägg upp med 1 tråd Dolce, och 1 tråd Silk mohair multi på 
rundsticka 7 127 (143) 155 (169) 179 m. Sätt en märktråd i var sida med 64 (72) 
78 (84) 90 m till framstycket, och 63 (71) 77 (83) 89 m till ryggen. Sätt också en 

märktråd om de mittersta 12 m på framstycket. – Sticka så här: Sticka resår  * 1 a, 
1 r* fram till märktråden på framstycket, sticka 2 a, 8 r, 2 a, sticka vidare i resår 

*1 r, 1 a* varvet runt, varvet slutar med 1 r. 
Sticka 2 varv till som maskorna visar.  

Byt till rundsticka 8. Sticka nästa varv så här: Sticka slätstickning fram till 
märktråden mitt fram, sticka 2 a, öka  4 m  över de nästa 8 m,  genom  att lyfta 

upp tråden mellan två maskor och sticka den vriden r, sticka 2 a, sticka 
slätstickning varvet runt. Det är nu 131 (147) 159 (173) 183 m på varvet. Sticka 2 

varv som maskorna visar.      



**På nästa varv stickas fläta i mittfältet så här: Sticka  slätstickning fram till 
märktråden, sticka 2 a, sätt de nästa 6 m på en hj.st framför arb, sticka 6 räta, 

sticka m från hj.st rät, sticka 2 a, sticka slätstickning varvet ut.** 
Sticka 7 varv som maskorna visar. Upprepa ** till **.  

Fortsätt  att sticka flätor på vart 8:e varv resten av arbetet. 
Sticka tills arb mäter 30 (31) 32 (33) 37 cm. Dela arb i rygg och framstycke i 

sidmärkena. Sticka arb färdigt fram och tillbaka. Yttersta m i var sida stickas rät på 
alla varv, och är kantmaska. 

 
Rygg:  63 (71) 77 (83) 89 m. Fortsätt på samma sätt till arb mäter hel längd. 

Sticka 13 (15) 16 (18) 19 m rät, avmaska de mittersta 37 (41) 45 (47) 51 m till 
nacken, sticka de sista 13 (15) 16 (18) 19 m. Låt axelns maskor vila. 

 
Framstycke: 68 (76) 82 (88) 94 m. Sticka vidare fram och tillbaka. Se till att 

sticka första varvet efter att det är delat... från rätsidan.. så att flätans vridning 
nästa gång ska göras på 8:de varvet, också görs från rätsidan.              

Fortsät på samma sätt  till 7 cm före hel längd. Sätt en märktråd på var sida om de 
mittersta 20 (24) 26 (28) 30 m. Sticka fram till de 16 flätmaskorna, minska  4 m  

jämnt fördelat över de 16 flätmaskorna, genom att sticka 2 r sm jämnt fördelat 4 
gånger, sticka fram til markeringen, och  därefter vilar de markerade m, samt 
maskorna som precis  är stickade. Sticka varvet klart. 

Nu stickas vändvarv för halsringning  så här: Sticka avigt tillbaka till 4 m före 
markeringen, vänd - GSR, sticka rät tillbaka, vänd och sticka tillbaka till 8 m före 

markeringen, vänd - GSR, sticka rät tillbaka, sticka tilbaka till 12 m före 
markeringen, vänd- GSR. -  

Nu stickas tillbaka över alla maskor som man vänt vid (kom ihåg att alla "dubbel" 
maskor stickas som vanliga maskor), och sticka varvet ut. 

 Sticka rät tillbaka till 4 m före markeringen i den anda sidan, vänd - GSR, sticka 
varvet tilbaka. Vänd och sticka till 8 m före markeringen, vänd - GSR, sticka varvet 

tillbaka. Vänd och sticka till 12 m före markeringen, vänd - GSR, och sticka tillbaka. 
Sticka nu 2 v över alla m. (Kom ihåg att alla dubbel- m stickas som vanliga  m)  

På nästa varv stickas: 13 (15) 16 (18) 19 m rät, maska av till det återstår  13 (15) 
16 (18) 19 m, sticka  dessa.  

 
Sticka ihop axlarna så här: Lägg arb rätsida mot rätsida och med en sticka nr 3 

stickas  1 m från var nål ihop rät , samtidigt som man maskar av. Gör likadant på 
motsatta axeln.  

 
Ärmar: Med en smalare sticka plockas maskor upp längs ärmhålet. Plocka upp 66 

(68) 70 (72) 76 m. Byt till  en kort rundsticka nr 8 och sticka slätstickning i 6 cm. 
Sticka 6 varv resår, *1r, 1a*. Maska av i resår. Sticka en ärm till. 
 

Montering: Fäst  trådarna. Lägg arb mellan fuktiga dukar och låt det torka. 
 

 
 

 
 



   
Design og opskrift: Sanne Lousdal  

 


