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Cindy/Sweater med mönsterbård 

 

Passform: Lite rymlig modell med lätt 

insvängd midja. Det rundstickade oket kan 

stickas med båda sidorna som rätsida. 

 

Material: Extrafine Merino 150l / 10 % silke / 

30 % merinoull 

Var uppmärksam på garnåtgången vid 

alternativ kvalitet då löplängden på garnet 

inte alltid är densamma. Det kan också vara 

nödvändigt att byta nr på stickorna. 

 

Strl: S (M) L (XL) XXL 

Garnåtgång: 

Bottenfärgen (används till bålen och 

ärmarna): 7 (7) 8 (8) 9 nystan á 50 g 

Kontrastfärg (används i oket): 2 (2) 2 (2) 3 

nystan á 50 g. 

Sweaternas bröstvidd: 90 (96) 103 (109) 115 

cm 

Hel längd: 64 (65) 66 (67) 68 cm 

Stickor: Jumperstickor nr 2½ och 3, rundsticka 

nr 2½ (80 cm) och 3 (40 + 60 + 80 cm) 

Masktäthet: 26 m och 35-36 v i slätst = 10 x 10 

cm. 

Observer: Stämmer inte masktätheten, prova 

med finare eller grövre stickor. 

 

Stickförkortningar: 

m = maska, rm = rät maska, am = avig 

maska, v = varv, tills. = tillsammans, int = 

intagning, kantm = kantmaska. 

 

Förkortningar: 

Slätst = rm på rätsidan och am på avigsidan 

1 ökn = ta upp länken före nästa m och sticka 

den vriden rät. 

1 enkl int = lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta m över. 

 

OBSERVERA: 

Stickas på rundsticka till ärmhålen. Ärmarna 

stickas fram och tillbaka på jumperstickor 

varefter delarna samlas i det rundstickade 

oket. 

 

BÅLEN: 

Lägg upp 240 (256) 272 (288) 304 m på 

rundsticka nr 2½ med bottenfärgen och 

sticka 1:a v avigt. 

Byt till rundsticka nr 3 och fortsätt i slätst tills 

arb mäter 10 cm. Markera ”sidsömmen”: Sätt 

1:a markeringen i länken mellan  varvets 1:a  

 

 

 

 

 

och sista m (= vänster sidsöm), räkna 120 

(128) 136 (144) 152 m och sätt nästa 

markering i länken mellan m (= höger 

sidsöm). 

På nästa v stickas int i var sida: Sticka 2 rm tills, 

sticka tills det återstår 2 m före 2:a 

markeringen, 1 enkl int, 2 rm tills., sticka tills 

det återstår 2 m före 1:a markeringen, 1 enkl 

int. Upprepa int när arb mäter 14 cm och sista 

gången när arb mäter 18 cm = 228 (244) 260 

(276) 292 m. Sticka rakt upp tills arb mäter 24 

cm. På nästa v stickas ökn: Sticka 1 rm, 1 ökn, 

sticka till 1 m före 2:a markerinen, 1 ökn, 

sticka 2 rm, 1 ökn, sticka till 1 m före 1:a 

markeringen, 1 ökn, 1 rm. Upprepa ökn när 

arb mäter 30 cm = 236 (252) 268 (284) 300 m 

på stickan. Sticka rakt upp tills arb mäter 41 

cm. På nästa v maskas det av för ärmhål: 

Maska av de första 8 m sticka 102 (110) 118 

(126) 134 m, maska av nästa 16 m, sticka tills 

det återstår 8 m som maskas av. 

Låt arb vila. 

 

ÄRMAR: 

Lägg upp 60 (62) 64 (66) 68 m på 

jumperstickor nr 2½ med bottenfärgen och 

sticka 1:a v rätt (= avigsidan). Byt till 

jumperstickor nr 3 och fortsätt i slätst. På 9:e v 

slätst stickas 1 ökn i var sida innanför kantm. 

Upprepa ökn på vart 10:e v (växelvis vart 8:e 

och 10:e v) vart 8:e v (växelvis vart 6:e och 

8:e v) vart 6:e v – allt som allt 15 (17) 19 (21) 

23 ggr = 90 (96) 102 (108) 114 m. Sticka tills 

ärmen mäter 44 cm. Maska av i var sida med 

9 m. Låt resterande 72 (78) 84 (90) 96 m vila. 

Sticka den andra ärmen på samma sätt. 

 

OKET: 

Med bottenfärgen stickas delarna över på 

rundsticka nr 3 enl följande: 

Bakstycket, vänstra ärmen, framstycket, 

högra ärmen = 348 (376) 404 (432) 460 m. 

Sticka 1 v rätt där det samtidigt stickas 1 

dubbel int över varje samling av delarna: Den 

dubbla int stickas med att sticka till 1 m före  

en samling, lyft 2 m som om m skulle stickas 

rätt tills (= 1 m från bakstycket eller framtycket 

+ 1 m från ärmen), sticka 1 rm, dra de 2 

lyftade m över. De sammanstickade m 

markeras = 4 markeringar. Det är nu 340 (368) 

396 (424) 452 m.  På nästa v stickas int för 

raglan med att sticka 1 enkl int före varje  
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markering och 2 rm tills. efter varje markering. 

Upprepa  int för raglan på vartannat v – 5 (6) 

7 (8) 9 ggr = 300 (320) 340 (360) 380 m kvar. 

Nu byts till kontrastfärgen och det stickas 1 v 

slätst med denna färg. 

Observera: Om avigsidan av oket skall vara 

rätsidan, vänds arb nu. Härefter stickas från 

arb avigsida, så den slätstickade sidan blir 

avigsidan på oket. 

Sticka resten av arb efter diagrammet. 

När diagrammet stickats är det 120 (128) 136 

(144) 152 m kvar. 

Vid strl S + (M) stickas härefter 6 v resår (*1 rm, 

1 am*) där m maskas av löst på sista v. 

Vid strl L + (XL) + XXL stickas ytterligare 1 v 

slätst där  det minskas 8 (12) 16 m jämt 

fördelat till 128 (132) 136 m. Sticka härefter 8 v 

resår (* 1 rm, 1 am*) där m maskas av löst på 

sista v. 

 

MONTERING: 

Sy ärmsömmarna. Sy runt längs ärmhålen. 

Pressa arb försiktigt under ett fuktigt stycke. 

 

HJERTEGARN 

Design och mönster: Sanne Fjalland 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Slätstickning med kontrastfärgen 
Slätstickning med bottenfärgen 
Sticka 2 m rätt tillsammans 
1 enkl int 
Maska  som försvunnit vid intagning 
 

Upprepa rapporten 

info@kinnatextil.se 


