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UNIQUE SWEATER 

MÖNSTER 4639 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storlek: S (M) L (XL) 

 
Övervidd: 94 (101) 111 (120) cm 

 
Längd: 56 (58) 60 (62) cm 

 
Garn: CEWEC`s Dolce och Dolce Multi (60% Kid mohair, 
 40% acryl 50 gr = 150 m) 

 
Garnåtgång: 

Dolce fg 426 3 (3) 4 (4) nystan 
Dolce Multi fg 603 3 (3) 4 (4) nystan 
 

Stickor: Rundsticka 5 och 5½ – 40 och 80 cm. Strumpstickor 5 
 och 5½. 

 
Stickfasthet:  17 m slätst = 10 cm på stickor 5½ 
 

Förkortningar: m = maska, st = sticka, r = rät, av = avig, tills = 
tillsammans, vr= vridet. 

 
Notera: Tröjan stickas nerifrån och upp på rundsticka, delas vid 

ärmhål, och stickas färdig fram och tillbaka. Axlarna stickas 

samma. Maskor till ärm plockas upp utmed kanten till 
ärmhål, och stickas uppifrån och ner. Tröjan är därmed 

monteringsfri. 
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BESKRIVNING 
 
 

 
Rygg/framstycke: Lägg upp med Dolce Multi och rundst 5 160 (172) 188 (204) m och 

sticka runt i randig pärlresår således: 
 V 1: 1 r. 1 av varvet runt. 
 V 2: sticka alla m rät. 

 V 3: med enfärgat: 1 r, 1 av varvet runt. 
 V 4: med enfärgat: sticka alla m rät. 

 
Sticka totalt 8 v pärlresår i ränder. 
Byt till 5½ och fortsätt i slätst med ränder. 

Randmönster: * 2 varv multifärgat, 2 varv enfärgat*.  
Sätt markör i var sida med 80 (86) 94 (102) m till var del, rygg och framst. 

Sticka till arb mäter 10 cm.  Börja med in/utt till detaljmönster på framst. - OBS – 
intagningsvarvet skall vara på det 2. varvet av en rand, reglera ev vid de 10 cm, med att st 
ett varv extra. 

 
Fortsätt således: Placera 4 markörer på framst således: Sätt en markör på var sida om de 

mittersta 34 m, placera ytterligare 2 markörer på var sida om de mittersta 10 m. Sticka nu 
således: * Sticka fram till 2 m innan första markör, 2 r tills, flytta markör till höger sticka, 

sticka 12 m r, flytta markör, öka 1 m vid att lyfta tråden och sticka den vr r, sticka r till nästa 
markör, öka 1 m på samma sätt som innan, flytta markör, sticka 12 m r fram till sista markör, 
flytta markör, sticka 2 m vr  r tills, sticka varvet färdigt rätt*. Byt till den andra fg och sticka 

1 varv slätst. 
Sticka från *-* med ny fg och därefter 1 v slätst. 

 
Sticka på detta sätt med in/utt på vart 2 varv till första och sista markör inte kan flyttas mer 
= den skrå detaljen rammar sido- markören. Därefter fortsättes upp i slätst. - SAMTIDIGT 

när arb mäter 20 (21) 22 (23) cm INNAN hel längd, delas arb till rygg/framst vid sidomarkör 
och arb stickas nu färdigt fram och tillbaka. - OBS – på den största stl  nås ärmhålet INNAN 

mönstret fram är helt färdigt. Var uppmärksam på att in/utt ligger på r -sidan 
 
Rygg: det är 80 (86) 94 (102) m på stickan. Fortsätt rakt upp i rand-mönster till arb mäter 2 

cm innan hel längd. Sätt de mittersta 30 (32) 36 (38) m på en nål till nacke, och sticka var 
sida för sig.  

Avm på nästa varv 1 m vid hals = 24 (26) 28 (31) m kvar till axel som sätts på en nål vid hel 
längd. 
Sticka andra sidan lika fast spegelvänt. 

 
Framstycke: Sticka rand-mönster till arb mäter 12 cm innan hel längd. Sätt de mittersta 20 

(22) 26 (28) m på en nål till hals, och sticka var sida för sig. Avm ytterligare vid halsen , på 
vart 2 varv med : 3,2,1 m = 24 (26) 28 (32) m kvar till axel, som sätts på en nål vid hel 
längd. 

Sticka andra sidan lika fast spegelvänt. 
Sticka ihop axlarna således:  Sätt alla vilande m på en sticka. Vänd arb om till avigan. Sticka 

samman axlarna således: Lägg arb rät mot rät, och sticka med en extra sticka, 1 m från var 
del – rygg/framst r tillsammans, samtidigt som de avmaskas. Gör samma på andra axeln. 
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Ärmar: Med den korta rundst 5½ och multifg plockas det upp 68 (74) 78 (82) m runt 
ärmhål. Sticka ränder som innan, 2 varv av var fg. Börja med intag. Sticka de 2 första m på 

varvet vr r tills, sticka till 2 m kvar, 2 r tills. Upprepa int på var 2 (1½) 1½ (1½) cm, till det är 
minskat 10 (11) 12 (12) ggr  och det finns 48 (52) 54 (58) m kvar på varvet. När rundst blir 
för stor byts det till strumpst. Sticka till ärmen mäter 20 (20) 19 (19) cm. Vid nästa färg byte 

byts  det till  strumpst 5 och det stickas 4 varv resår * 1 r, 1 av* - Byt tillbaka till strumpst 
5½ och forsätt i slätst, och ökat jämt fördelat till – 54 (56) 60 (62) m på detta varv. Fortsätt 

rakt ner till ärmen mäterv41 (41) 40 (40) cm – avsluta med 2 varv multi. Fortsätt med 
strumpst 5½ i 8 varv pärlresår. Pärlresåren börjar med  
2 v vintervit, 2 v multi, 2 v vintervit, 2 v multi – avm i resår 1 r, 1 av, med multi. 

Sticka andra ärmen lika. 
 

Hals: Plocka upp med den korta rundst 5 och multi, jämt fördelat i halsen. De vilande m 
stickas r. Maskantalet skall vara delbart med 1. Ca 96 (100) 100 (104) m. Sticka 1 varv med 
multi 1 r, 1 av. 

Fortsätt med pärlresår, MEN starta den slätst varvet med vintervit, och därefter 1 v med 
vintervit i resår- fortsätt med 2 v multi, 2 v vintervit, 1 v multi, avm i multi i resår 1 r, 1 av. 

 
Fäst trådar. Lägg arb mellan våta handdukar och åt torka 

 
 

Design och recept: CEWEC Designteam – 1. upplagan jan. 2022 

 

Delar du bilder på din CEWEC alster så vill det glädja oss om du taggar #cewec #ceweccph # yarnbycewec 

 


