RANDIG KLÄNNING I JAZZ
MÖNSTER 2928
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Storlek:

6 mån (1)

Övervidd:

49

Längd ca.:
(mätt mitt fram)

36

Garn:

JAZZ BAMBOO (50% bomull, 50% bambu – 50 g =
132,5 m) från CEWEC

Garnåtgång:
färg 234
färg 216
färg (kant) 232

1
1
1

2

(4)

6

(8) år

(52) 56

(60)

66

(70) cm

(44) 47

(51)

55

(59) cm

(2)
(2)
(1)

2
2
1

(3)
(3)
(1)

3
3
1

(3) nystan
(3) nystan
(1) nystan

Stickor

Rundstickor nr. 3 och 3½ (60 cm)
Strumpstickor nr. 3 och 3½

Stickfasthet

23 m och 35 varv slätstickning = 10x10 cm på stickor
nr. 3½
Om stickfastheten inte stämmer så prova med en mindre
eller större stickstorlek.

Förkortningar

m = masko(r), r = rät, am = avig, vr = vriden, omsl =
omslag, ökn = ökning, arb = arbetet,
v-ökn (ökning lutar åt vänster) = lyft upp länken mellan
m framifrån med vänster sticka och sticka den vriden rät
h-ökn (ökning lutar åt höger) = lyft upp länken mellan
m bakifrån med vänster sticka och sticka den rät
slätstickning= r på rätsidan och am på avigsidan

Observera

Klänningen stickas uppifrån och ner.

Randmönster:

2 varv fg 234
2 varv fg 216
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BESKRIVNING
Ok: Lägg upp 76 (80) 84 (88) 94 (94) m med färg 234 på rundsticka nr. 3½. Placera en
markör efter 23 (24) 25 (26) 28 (28) m (bakstycke), 15 (16) 17 (18) 19 (19) m (ärm), 23
(24) 25 (26) 28 (28) m (framstycke), 15 (16) 17 (18) 19 (19) m (ärm).
Varv 1: Sticka r.
Varv 2: *1 r, v-ökn, sticka r till 1 m före nästa markör, h-ökn, 1 r*, upprepa *-* mellan alla
markörer varvet runt.
Upprepa dessa 2 varv i randmönster tills det är stickat totalt 14 (15) 16 (18) 20 (22)
ränder/varv med ökn (= 188 (200) 212 (232) 254 (270) m).
Dela till bål och ärmar så här:
Sticka r över bakstyckets 51 (54) 57 (62) 68 (72) m, sätt ärmens 43 (46) 49 (54) 59 (63) m
på tråd, lägg upp 4 (4) 6 (6) 6 (6) nya m, sticka r över framstyckets m, sätt den andra
ärmens m på tråd, lägg upp 4 (4) 6 (6) 6 (6) m (= 110 (116) 126 (136) 148 (156) m på
kroppen).

Kjol:
Fortsätt nedåt med r/slätstickning och randmönster, på 2:a varvet öka 2 (4) 2 (0) 4 (4) m
jämnt fördelat (= 112 (120) 128 (136) 152 (160) m).
Öka på vart 8:e varv så här:
*14 (15) 16 (17) 19 (20) r, v-ökn*, upprepa *-* varvet runt (= 120 (128) 136 (144) 160
(168) m). Sticka 7 varv randmönster.
*15 (16) 17 (18) 20 (21) r, v-ökn*, upprepa *-* varvet runt (= 128 (136) 144 (152)) 168
(174) m). Sticka 7 varv randmönster.
*16 (17) 18 (19) 21 (22) r, v-ökn*, upprepa *-* varvet runt (= 136 (144) 152 (160) 174
(182) m). Sticka 7 varv randmönster.
Fortsätt så här med 1 m mer mellan ökn för var gång tills arb mäter 26 (28) 30 (33) 35 (37)
cm från ärmhålet. Sluta med en hel rand.
Byt till färg 232 och sticka 1 varv r och därefter 3 cm resår (1 r, 1 am). Maska av i resår.

Ärmar:
Fördela ärmens 43 (46) 49 (54) 59 (63) m på strumpstickor nr. 3½ eller rundsticka med
magic loop-teknik. Sätt till den färg som passar i randmönstret nederst mitt i ärmhålet,
plocka upp 2 (2) 3 (3) 3 (3) m, plocka upp en extra m i mellanrummet mellan de nya m och
ärmmaskorna, sticka r över ärmens m, plocka upp en extra m mellan ärmmaskorna och m
under ärmen, plocka upp 2 (2) 3 (3) 3 (3) m (= 49 (52) 57 (62) 67 (71) m). Fortsätt med
ränder och på nästa varv gör 2 intagn så här: Sticka 2 (2) 3 (3) 3 (3) m, 2 r tills., sticka till 4
(4) 5 (5) 5 (5) m före varvets slut, lyft 1 r, 1 r, dra den lyfta m över, sticka varvet ut (= 47
(50) 55 (60) 65 (69) m). Sticka totalt 4 (4) 6 (6) 8 (8) ränder. Byt till strumpstickor nr. 3 och
färg 232. Sticka 1 varv r där det minskas 3 (4) 5 (8) 9 (9) m jämnt fördelat (= 44 (46) 50
(52) 56 (60) m). Sticka 1½ cm resår (1 r, 1 am). Maska av i resår.
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Halskant:
Plocka upp 76 (80) 84 (88) 94 (94) m i halsringningen med färg 232 och strumpstickor nr. 3
och sticka 1½ cm resår (1 r, 1 am). Maska av i resår utan att det stramar.

Montering:
Fäst alla trådar och press arbetet under en fuktig duk.
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
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