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2582 / Tanja 
 
GARN: Lana bomull (50% ull, 50% bomull) och SILK KID MOHAIR (72% Mohair, 28% Silke). 
STORLEKAR: S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL. 
MODELLENS BYSTVIDD: Ca. 101 (104) 106 (108) 113 (115) 118 cm. 
FULL LÄNGD: Ca 60 (63) 65 (66) 68 (69) 69 cm. 
GARNÅTGÅNG (stickad med 1 tråd Lana bomull och 2 trådar SILK KID MOHAIR): 
Lana bomull: 4 (4) 4 (5) 5 (6) 6 nystan färg 3906, 
SILKE KID MOHAIR: 7 (7) 8 (8) 9 (9)10 nystan färg 1048. 
STICKOR: Rundsticka 3,5 och 4. 
STICKFASTHET: 17 maskor och 32 varv i halvpatent med 3 trådar = 10 x 10 cm. 

 
Observera att semi-patent är elastiskt och att t.ex. storlek L, som mäter 106 cm liggande platt på ett bord, kan sträckas 
ut till mått 120 cm. Hela västen är stickad med 3 trådar, 1 tråd lana bomull + 2 trådar SILK KID MOHAIR. 

 
Västen stickas uppifrån och ner. Västens övre del stickas fram och tillbaka, mittpartiet stickas runt och från slitsen ner 
stickas igen fram och tillbaka. 

 
Där beskrivningen bara anger ett nummer gäller det alla storlekar. 

 
Ökning i halvpatent: Sticka 1 rätt i föregående stickmask, linda om garnet och sticka igen 1rm i föregående varvs 
maska.  

 
Bakstycke 

Lägg upp 57 (59) 61 (63) 65 (67) 69 maskor på rund sticka nr 4. Sticka fram och tillbaka i halvpatent enligt följande: 
1: a varvet (avigsidan): Alla maskor rätt. 
2: a varvet (rätsidan): 1 rm, * 1 rm i föregående varvs maska, 1 am *, upprepa från * till * tills det finns 2 maskor kvar 
på stickan, 1 rm i föregående varvs m och 1 rm.  

 
Sticka tills bakstycket mäter 19 (20) 20 (21) 21 (22) 22 cm, avsluta med ett varv från avigsidan.  

 
Fortsätt i halvpatent och ökningar till ärmhålet enligt följande: 1 rm, 1 rm i föregående varvs maska, 1 am, uttag i 
nästa maska, sticka tills det finns 4 maskor kvar på stickan, ökning i nästa maska och avsluta med 1 am, 1 rm i 
föregående varvs maska, 1 rm. 
Vänd och sticka rakt över alla maskor och omslag. 
Upprepa dessa 2 varv totalt 3 gånger = 12 maskor ökade = 69 (71) 73 (75) 77 (79) 81 maskor. Ta av garnet och sätt 
maskorna på en hjälptråd.  

 
Vänster framstycke 

Räkna 13 (15) 15 (17) 17 (19) 19 maskor in från vänster kant av ryggen. Börja här. Plocka upp 13 (15) 15 (17) 17 (19) 19 
maskor med rund stick nr 4.1 maska för varje maska i kanten. Sticka fram och tillbaka i halvpatent. Sticka  totalt 9 (11) 
11 (11) 13 (13) 13 varv. På nästa varv från rätsidan ökas det ut för halsavrundning enligt följande: 1 rm, 1 rm  i 
föregående varvs maska, 1 am, öka i nästa maska, sticka varvet färdigt som maskerna visas. Vänd och sticka rakt över 
alla masker + omslag.  
Upprepa dessa 2 varv totalt 4 gånger. Ta av garnet och låt den här delen vila.  

 
Höger framstycke 

Sätt garnet längst till höger på ryggen och plocka upp13 (15) 15 (17) 17 (19) 19 maskor, 1 maska för varje maska på 
stickor nr 4 längs ryggens uppläggningskant. Sticka fram och tillbaka i halvpatent. Sticka totalt 9 (11) 11 (11) 13 (13) 13 
varv. 
På nästa rät sida ökas för halsavrundning enligt följande: Sticka som maskorna visas tills det finns 4 maskor kvar på 
stickan, öka nästa maska och avsluta det med 1 am, 1 rm i föregående varvs maska och 1 rm. Vänd och sticka rakt över 
alla maskor + omslag  
Upprepa dessa 2 varv totalt 4 gånger. 
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På nästa varv från rätan monteras vänster och höger framstycke genom att lägga upp 17 (15) 17 (15) 17 (15) 17  
maskor, fortsätt över de vänstra främre maskorna. Sticka över alla maskor tills ryggen mäter 19 (20) 20 (21) 21 (22) 22 
cm, avsluta med ett avigt varv.  
Fortsätt i halvpatent och ökningar till ärmhålet enligt följande: 1rm, 1 rm i föregående varvs maska. 1 am öka i nästa 
maska, sticka tills det finns 4 maskor kvar på varvet, öka i nästa maska och avsluta med am, 1 rm i föregående varvs 
maska, 1rm. 
Vänd och sticka rakt över alla masker + omslag 

Upprepa dessa 2 varvr totalt 3 gånger = 12 maskor ökade = 69 (71) 73 (75) 77 (79) 81 maskor. 

 
Nu monteras bak- och framstycket medan nya maskor läggs ut på sidorna enligt följande: Lägg upp 9 (9) 9 (9) 10 (10) 
10 maskor, varav den första är markerad (= varvstart), fortsätt runt efter 2: a varvet i halvpatent över de främre 
maskorna, notera att 1: a och sista maskan är stickad avigt, lägg upp 17 (17) 17 (17) 19 (19) 19 maskor på vänster sida 
av arbetet,  Sätt tillbaka ryggmaskorna på rundstickan, sticka upp över ryggmaskorna, notera att 1:a och sista maskan 
stickas avigt och lägg upp8 (8) 8 (8) 9 (9) 9 maskor på höger sida av arbetet = 172 (176) 180 (184) 192 (196) 200 
maskor. 
Den första maskan (början av varvet) är markerad och på samma sätt markeras motsatt sida av arbetet, mitten av de 
nyligen upplagda maskorna. 

 
Härifrån är stickning i halvpatent alltså:  
1:a varvet (avigsidan): aviga maskor. 
2:a varvet (rätsida): *1 rm i föregående stickmask, 1 am*, upprepa från *till* runt om. 

 
Sticka tills arbetet mäter 19 (20) 21 (21) 22 (22) 22 cm från delningen  till ärmhål, avsluta med 1:a varvet i halvpatent 
(alla maskor aviga) och varvet slutar 5 maskor före den markerade maskan i början av varvet. På nästa varv, det 2: a 
varvet av halvpatentet, avmaskas till slitsen på varje sida av arbetet enligt följande: Maska av de sista 5 maskorna på 
varvet + de första 6 maskorna på nästa varv, sticka som maskorna visas efter 2: a varvet av halvpatent till 5 maskor 
före den markerade masken på motsatt sida av arbetet, maska av nästa 11 maskor och sticka varvet färdigt som 
maskorna visas efter 2: a varvet i halvpatent. 

 
Härifrån stickas delarna var för sig. Garnet sitter på ryggen. Sticka fram och tillbaka i halvpatent enligt följande: 
1: a varvet (avigsidan): Alla maskor rätt. 
2: a varvet (rätsidan): 1 rm, * 1 rm i föregående varvs maska, 1 am *, upprepa från * till * tills det finns 2 maskor kvar 
på varvet, 1 rm i föregående varvs maska, 1 rm.  

 
Upprepa dessa 2 varv till arbetet mäter 20 (21) 22 (22) 23 (23) 23 cm från avmaskningarna för slitsen. På nästa räta 
varv, sticka som maskorna visas i halvpatent, var medveten om att avmaskningen inte blir för hård. 

 
Framstycket 
Lägg garnet på framsidan. Sticka fram och tillbaka i halvpatent som på bakstycket.  

 
Halskant 
Med rund sticka nr 3,5 plockas garnet upp (börja i den yttre aviga maskan vi nacken vid höger axelsöm). Plocka upp 
ytterligare 32 (30) 32 (30) 32 (30) 32 maskor längs halsen, 1 maska för varje maska. Längs vänster sida av halsen, 
plocka upp 16 (18) 18 (20) 20 (22) 22 maskor, ca 1 maska för varannat varv, längs halsens nedre kant 17 (15) 17 (15) 
17 (15) 17 maskor, 1 maska för varje maska och längs höger sida plocka upp 16 (18) 18 (20) 20 (22) 22 maskor.  cirka 1 
maska för varannat varv. = 82 (82) 86 (86) 90 (90) 94 maskor. 
Sticka runt i vriden resår och så att avig och rät passar över varandra i nacke och nedre hals. Börja därför med *1 am , 
1 vrm*, upprepa från *till* hela vägen runt. Sticka totalt 6 (6) 6 (7) 7 (7) 7 varv. Maska av den vridna resåren, var 
medveten om att det inte blir för hårt! 
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Ärmkanter 
Med rund stickor nr 3,5 och 3 trådar läggs garnet till längst ner i ärmhålet. Plocka upp 98 (100) 102 (104) 106 (108) 
110 masker runt kanten på ärmen, 1 maska för varje maska och cirka 1 maska för varannat varv och 1 maska i 
axelsömmen. Sticka runt i vriden resår, *1 vrm, 1 am*, upprepa från *till* alla varv. Sticka totalt 6 (6) 6 (7) 7 (7) 7 varv.  
Maska av den vridna resåren, var medveten om att det inte blir för hårt! 

 

 
Den högra sidan av slitsen 

Plocka upp maskor längs slitsens högra sida enligt följande: Fäst garnet i längst ner i slitsen och plocka upp 48 (50) 52 
(52) 54 (54) 54 maskor längs slitsen, ca 3 maskor för varje gång det finns 4 maskor upp till toppen av slitsen där du 
avslutar med att plocka upp 1 maska= 49 (51) 53 (53) 55 (55) 55 maskor. Vänd på arbetet och sticka vriden resår enligt 
följande: 
1: a varvet (avigsidan): *1 rm, 1 am*, upprepa från *till* tills det finns 1 maska kvar på varvet, 1 rm. 
2: a varvet (rät sidan): * 1 rm, 1 vrm *, upprepa från * till * tills det finns 1 maska kvar på varvet, 1 rm.  
Upprepa dessa 2 varv tills totalt 7 varv har stickats. På nästa rät sida maskar du av i vriden resår. Var medveten om att 
det inte blir för hårt.  

 
Slitsens vänstra sida 

Lägg upp maskor längs vänster sida av slitsen så här: Lägg upp 1 maska på stickan och fortsätt att plocka upp 48 (50) 
52 (52) 54 (54) 54 maskor längs slitsen, den första maskan är uppe på toppen av slitsen. Plocka upp ca 3 för varje gång 
det finns 4 maskor hela vägen ner till botten av spåret = 49 (51) 53 (53) 55 (55) 55 maskor. Sticka slitsen som höger 
sida av slitsen.  

 
Montering 

Fäst alla ändar. Sy ihop fram och bakstycket efter slitsen. 
Fukta arbetet och lägg plant för att torka. 
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