
Mönster   4901 Butterfly cardigan 

 
Bak/framstycke: Lägg med rundst 3½ upp 221 (235) 261 (281) 301 m och sticka 

fram och tillbaka i resår så här: (1:a v är arb.s a-sida)  
V1: 1 km, *1 vr a, 1 r* upprepa  från * till * och avsluta med 1 vr a, 1 km.  

V1: Sticka 1 km,  *1 vr r, 1 a* upprepa från * till * och avsluta med 1 vr r, 1 km*. 
Upprepa dessa 2 v tills det är stickat 11 v resår. Fortsätt i slätstickning och reglera 
på 1:a v maskantalet till 221 (235) 263 (291) 305 m. Sätt en markör i var sida 

med 55 (58) 65 (72) 75 m till vart framstycke och 111 (119) 133 (147) 155 m till 
bakstycket. På 7:e v i slätstickning stickas mönster efter diagrammet så här: 1 km, 

2 r, upprepa mellan pilarna, tills det är 8 m kvar på v, sticka de sista 7 m, 1 km. 
Fortsätt rakt upp efter diagrammet, tills mönstret är stickat 1 gång. Börja med 

diagrammet framifrån och fortsätt på detta sätt genom hela arb. Sticka tills arb 
mäter 35 (36) 37 (38) 39 cm. Nu avmaskas för ärmhål så här: Sticka fram till 5 (5) 
6 (6) 7 m före första markören, avmaska 10 (10) 12 (12) 14 m, sticka fram till 5 

(5) 6 (6) 7 m före nästa markör, avmaska 10 (10) 12(12) 14 m, sticka varvet 
färdigt. Låt arb vila medans ärmarna stickas. Det är 50 (53) 59 (66) 68 m på vart 

framstycke och 101 (109) 121 (135) 141 m på bakstycket.  
 

 

 
 

 

Storlek: 

 

S 

 

(M) 

 

L 

 

(XL) 

 

XXL 

 

Övervidd: 92 (99) 110 (122)  129 cm  

Längd: 
 

54 (56) 58 (60) 62 cm  

Garn: 
 

Cewec’s “Jeans” - 100 % Recycled bomulls Jeans  
50 gram = 155 meter 

Garnåtgång:  

Vintervit fg 20 
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Stickor: 
Tillbehör 

Rundsticka och strumpstickor 3½ 
7              (8)          8           (9)           9 knappar            

Stickfasthet:  24 m = 10 cm på stickor 3½ 

Stämmer inte stickfastheten, byt till tunnare eller grövre 
stickor 

Förkortningar: 
 

m = maska, st = sticka, r = rät, a = avig, tillsm = 
tillsammans, vr = vriden 

OBS: 

 
 

 
 
Obs -  

Bak och framstycke stickas fram och tillbaka på rundst. 

Ärmanra stickas på strumpst och därefter samlas alla 
delarna och det stickas raglanintagningar 

 
När det vid ärmökningarna INTE är m nog till både 2 
tillsm och omslag, stickas maskorna i slätstickning. När 

det åter är m nog till båda delar, stickas dessa m med i 
mönster.  

 



Ärmar: Lägg med str.st 3½ upp 50 (52) 54 (54) 56 m och sticka runt i vriden resår 
som på bak/framstycke (obs, när det stickas runt stickas bara vr r och vanlig aviga). 

Sticka totalt 11 v resår. Fortsätt i slätstickning och öka på 1:a v jämnt fördelat till 55 
(57) 59 (59) 61 m. Sticka 6 v slätstickning. På 7:e v börjar mönstret efter 
diagrammet. Räkna ut från den stora pilen (som visar mittersta m) och börja därefter 

varvet, så det blir symmetri på var sida av mittersta m. Sticka mönster efter 
diagrammet. När ärmen mäter 5 cm börjar ökningarna. Öka 1 m på var sida av 

varvets 1:a och sista m. Upprepa ökningarna på varannan cm tills det är 81 (85) 87 
(89) 93 m. När arb mäter 47 (46) 45 (45) 44 cm avmaskas 10 (10) 12 (12) 14 m - 5 
(5) 6 (6) 7 m på var sida av markören, och de resterande 71 (75) 75 (77) 77 m vilar. 

Sticka en ärm till.  
OBS – sista v på ärmen, skall vara samma v i diagrammet, som på bak och 

framstycke, reglera evt längden på ärmen, så det stämmer.  
 
Raglan: 343 (365) 389 (421) 431 m på varvet. Sätt 4 markörer, 1 i var 

sammanfogning. Sticka fram till 2 m före första sammanfogningen: *Sticka 2 vr r 
tillsm, sticka 2 r tillsm* upprepa från *till * vid varje sammanfogning = 8 m minskat. 

Minska på detta sätt på vartannat v totalt 24 (25) 26 (27) 27 ggr = 151 (165) 181 
(198) 205 (215) m på v.  
Sätt de 18 (20) 22 (24) första och sista m till hals att vila och avmaska vidare till hals, 

på vartannat v, 3,3,2 m, på vartannat v i var sida, SAMTIDIGT fortsätter raglan på 
både bak, ärmar och framstycke så länge det är möjligt. Låt maskorna vila medan det 

stickas framkanter. 
 
Framkant vänster: Plocka med rundst 3 upp m från rätsidan, 1 m i varje v, men 

hoppa över ca var 4:e v = ca 131 (137) 143 (149) 155 (159) m. Obs maskantalet 
skall vara ojämnt. Sticka så här: 1 km, *1 vr a, 1 r* upprepa från * till * och Avsluta 

med 1 vr a, 1 km. Sticka vidare i vriden resår tills det är stickat 7 v resår. Maska av 
på 8:e v i vr resår. 

Sätt markörer till 7 (8) 8 (9) 9 knappar. Beräkna att den nedersta knappen skall sitta i 
koftans nedersta resårkant och översta knappen skall sitta i halskanten. Placera de 
övriga med jämna mellanrum. 

 
Framkant höger: Stickas som den vänstraa, dock stickas det knapphål på V4 

motsvarande till knappmarkeringarna på vänster. Knapphål: Sticka 2 m r tillsm, 
omslag, omslag, sticka 2 m r tillsm. På nästa varv stickas i det dubbla omslaget: 1 r, 
1 a.  

 
Halskant: Plocka upp m längs framkanten, sticka vidare över de vilande m i höger 

sida av arbetet, de stickas räta, plocka vidare upp jämnt fördelat tills nackens maskor 
nås, sticka dessa i räta, plocka upp fram till de vilande m på vänster sida och sticka 
dessa rätt och avsluta med att plocka upp längs vänster översta framkant. Obs – 

maskantalet skall vara ojämnt, ca 153 (157) 161 (165) 165 (165) m. Sticka 1 km, *1 
vr a, 1 r* upprepa från * till *, och avsluta med 1 vr a, 1 km. Sticka vidare i vr resår 

tills det är stickat 7 v. – KOM IHÅG knapphålen på V4. Avmaska på V8 i vr resår.  
 
Montering: Sy det lilla hålet under var ärm och fäst alla trådar. Sy i knappar. Lägg 

arb mellan fuktiga dukar och låt det torka.  
 

 



Design och mönster: Sanne Lousdal 


