PURE SPRING
MÖNSTER 4915

Storlek:

S

(M)

L

Övervidd:

100

(110) 120

(130) cm

Längd:

58

(60)

(64) cm

Garn:

CEWEC`s Jeans (100% recycled bomull från jeans, 50 gram
= 155 m)
CEWEC´s Linnea (34% lin, 29% bomull, 37% viscos, 50 gr
= 215 m)

62

(XL)

Garnåtgång:
Jeans fg 37
Linnea fg 25

5
3

Stickor:

Rundsticka 3 och 3½ – 80 cm, rundsticka 3 – 40 cm.

Stickfasthet:

24 m = 10 cm i Jeans på sticka 3½

Förkortningar:

R = rät, av = avig, tills = tillsammans, v = varv, arb =
arbete
km = kantmaska

Notera:

När arb är indelat till fram/bakst stickas det färdigt fram och
tillbaka. Sticka första och sista m r på alla v.

(5)
(3)

6
3

(6) nystan
(4) nystan
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BESKRIVNING
Rygg/framst: Lägg upp med Jeans och rundst 3, 240 (264) 288 (312) m och sticka runt i
pärlresår således:
V 1: 1 r, 1 av v runt.
V 2: sticka alla m räta.
Upprepa dessa 2 v till arb mäter 5 cm. Byt till rundst 3½ och sticka slätst med ränder
således:
2 v Linnea, 2 v Jeans upprepa *-* resten av arb.
Sticka rakt upp till arb mäter 29 (30) 31 (32) cm.
Dela till rygg och framst med 120 (132) 144 (156) m till var del.
Sticka nu var del färdig för sig.
Rygg: Lägg upp nya m till ärm således: Lägg upp 7 m i början av v, vänd och sticka de 7 nya
m r, sticka ryggens 120 (132) 144 (156) m, lägg upp 7 nya m, vänd och sticka hela v av
tillbaka.
Lägg upp 7 nya m i början av de nästa 12 varven.
Vänd och sticka tillbaka. Det är nu 49 nya m i var sida, och totalt = 218 (230) 242 (254) m.
Fortsätt rakt upp till arb mäter hel längd. Sätt de yttersta 91 (5) 99 (103) på en tråd och låt
vila = axel-m, sätt de mittersta 36 (40) 44 (48) m på en nål till nacke.
OBS – sista v det stickas skall vara v 1 av en Jeans rand.
Framstycke: Lägg upp till ärmar som på bakstycke. Fortsätt rakt upp till arb mäter 8 cm
innan hel längd. Sätt de mittersta 14 (16) 18 (20) m på en nål till hals, och sticka var sida för
sig.Avm vidare till hals, på vart annat v med 3,3,2,2,1 (3,3,2,2,1,1,) 3,3,3,21,1 (3,3,3,2,2,1)
m = 91 (95) 99 (103) m
kvar till axel som sätts på en tråd vid hel längd. Sticka den andra sidan lika men spegelvänt.
Montering: Sticka samman axlarne såedes: Lägg arb r mot r. Sätt axel-m på var sin sticka.
Håll stickorna i vänster hand, och med n extra sticka stickas 1 m från var stycke rät
tillsammans, samtidigt som de avmaskas. Gör lika på den andra axeln. Sy ärm-sömmen.
Ärmkant: Plocka upp med Jeans och den korta rundst 3, 1 m i varje v/m, men hoppa över
vart
4 v/m till ca 128 (136) 140 (144) m.
Sticka runt i pärl- resår – OBS – första v stickas rätt. Sticka 2 cm pärl-resår, och avm medan
det stickas v 2 av mönster.
Halskant: Plocka upp med den korta rundst 3 och Jeans. De vilande m stickas r. M-antalet
skall vara delbart med 2. Sticka pärl.resår – starta med 1 r varv. Sticka totalt 3 cm pärl-resår,
avm md det 2. varvet i mönster.
Lägg arb mellan 2 fuktiga handdukar och låt 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
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