
 

 

 

 

 

 



Mönster 5104 Lång - eller kort – väst 

Storlek:  
  

S  (M) L (XL)      

Övervidd:  
  

94 (98) 110 (118) cm      

Längd: (lång)  

Längd: (kort)  

  

73 (76) 79 (82) cm      

60 (52) 54 (56) cm 

Garn:  

  

LIDO (36% ull, 28% bomull, 18% lin, 18% bambus   

Garnåtgång nystan:   

Lång  
kort 

8 (8) 10 (10)  

4 (4) 6  (6)  

  

Rundstickor 60 cm 3 och 3,5 mm 

Masktäthet 21 m x 32 v = 10 x 10 cm 

 

Förkortningar: 

m = maskor, st = stickor, v= varv, r = rät maska, 

ar = avig maska, sm = sticka 2 m ihop, sl o = omslag, int = 

ihoptagning, ut = ta ut, arbeta = arbetet 

1 rm mellan m = lyft maskbågen mellan m på höger och vänster st 

och sticka den vänt rätt 

vänd med omsl-m = Vänd, lyft första m med garntråden framför arbetet, lägg garnet över st 

och bakom arbetet så att ett det blir en dubbelmaska (stickas sen ihop) 

 

Notera: 

Modellen stickas uppifrån och ner. Sticka bakstycket först, plocka sedan upp m i 

öppningskanten för framstycken. Under ärmhålet sätts bitarna ihop och kroppen stickas runt 

i ett stycke. 
 

Bakstycke: 

Lägg upp 64 (68) 72 (72) m på st 3,5 mm och sticka 1 v am (1:a varvet är avigt). 

Sticka nu förkortade varv: 

-13 (14) 15 (15) rm, vänd med omsl-m, 12 (13) 14 (14) am. 

-10 (11) 12 (12) rm, vänd med omsl-m, 9 (10) 11 (11) am. 

Sticka 1 varv över alla 64 (68) 72 (72) m. 

-13 (14) 15 (15) am, vänd med omsl-m, 12 (13) 14 (14) rm. 

-10 (11) 12 (12) am, vänd med omsl-m, 9 (10) 11 (11) rm. 

Sticka sedan rakt ner i slätst (am på avigsidan, med 1 kantm i båda sidor / räta på rätsidan) 

tills arb mäter 19 (20) 21 (22) cm (mätt på sidan). Avsluta med ett avigt v. 

Lägg upp för ärmhålet: 



Nästa varv (r-sidan): 1 rm, 1 rm mellan m, sticka rm tills 1 m återstår, 1 rm mellam m,  1 rm. 

Nästa varv (A-sidan): 1 kantm, 1 am mellan m, sticka am tills 1 m återstår, 1 am mellan m, 1 

am,  kantm-r. (= 68 (72) 76 (76) m) 

I de nästa 2 varven läggs upp 2 nya m. (= 72 (76) 80 (80) m) 

I de nästa 2 varven läggs det upp 3 nya m. (= 78 (82) 86 (86) m) 

I fortsättningen på de kommande 4 (4) 6 (6) varven läggs det upp 4 (4) 4 (5) nya m. (= 94 (98) 

110 (116) m). 

Låt bakstycket vila och gör nu framstycken: 

 

Vänster framstycke: 

Plocka upp 9 (10) 11 (11) m på de yttersta 9 (10) 11 (11) m med början vid halsen och avslut 

vid arm. 

Varv 1, 3 och 5: (avig-sidan): 1 kantm, sticka am tills 1 m återstår, 1 kantm. 

Varv 2: Sticka rm. 

Varv 4 och 6: sticka rm tills 1 m återstår, 1 rm mellan m, sticka rm varvet ut. 

Upprepa dessa 6 varv tills det finns 28 (30) 32 (32) m. Avsluta med ett avigt varv och låt arb 

vila. 

 

Höger framstycke: 

Plocka upp 9 (10) 11 (11) m upp på höger sida uppläggningskanten på bakstycket. 

Varv 1, 3 och 5 (av-sidan): 1 kantm, sticka am tills 1 m återstår, 1 kantm. 

2:a varvet: Sticka r. 

4:e + 6:e varvet: Sticka rm tills 1 m återstår, sticka 1 rm mellan m, sticka 1 rm 

Upprepa dessa 6 varv tills det finns 28 (30) 32 (32) m. Avsluta med ett avigt varv. 

 

Sammanfoga framstyckena så här: Sticka r över höger framstycke, lägg upp 8 nya m, sticka r 

över vänster framstycke. 

Sticka nu slätstickning över 64 (68) 72 (72) m till framstycket tills arb mäter 19 (20) 21 (22) 

cm från axeln. 

Sticka ärmhål som på bakstycket. Avsluta med avigt varv. 

 

Kropp: 

Sätt ihop fram- och bakstycket och sticka så här: Sticka mr över framstyckets 94 (98) 110 

(116) m, lägg upp 4 (4) 6 (8) nya m, sticka rm över bakstyckets 94 (98) 110 (116) m, lägg upp 

4 m (4) 6 (8) nya m upp (= 196 (204) 232 (248) m). Varven startar i högra sidan mitt i de 

upplagda m ( =under armen). 

 

Lång väst med A-form: 

Sätt markören i mitten av uppläggningsm på motsatt sida (vänster sidosöm). 

Virka 4 varv. 

Gör ökningar så här:  * 6 rm, lägg till 1 rm mellan m, sticka rm till 6 m före nästa markering, 

lägg till 1 rm mellan m , 12 rm, lägg till 1 rm mellan m, sticka rm till 6 m innan varvet börjar, 

lägg till 1 rm mellan m, sticka  6 rm. 

Sticka 16 varv r. * 



Upprepa * - * tills arb mäter 48 (50) 52 (54) cm (eller önskad längd minus 5 cm) från 

ärmhålet. 

På sista varvet minskas 2 m jämnt fördelat (1 på framstycket och 1 på bakstycket). 

Dela nu arb i början av varvet och motsatt sida för slits och sticka resår fram och tillbaka på 

framstyckets m: 1 kantm, * 1 rm, 1 am *, upprepa * - * tills 2 återstår, 1 rm, 1 kantm.  

Sticka resår i 5 cm, Maska av i resår.  Sticka lika på bakstycket. 

 

Kort väst: 

Sticka rakt ner i rm över alla 196 (204) 232 (248) m tills arb mäter 35 (36) 37 (38) cm 

(eller önskad längd minus 5 cm). 

Byt till rundst 3 och sticka 5 cm resår (1 rm, 1 am). Avmaska i resår. 

 

Ärmkanter: 

Börja med garnet i botten av ärmhålet och plocka upp m från rätsidan i ärmhålet 

rundsticka nr 3: 

Lägg upp 1 m i varje avmaskad m, lägg upp 1 m i varje varv, men hoppa över var 4:e m, lägg 

upp 1 m upp i varje avmaskad m (= ca 118 (124) 130 (136) m / jämnt nummer). Sticka 8 varv 

resår. Maska av i resår . 

 

Urringning: 

Börja med garnet nederst på höger sida av halsen och plocka upp m från rätsidan med 

rundsticka nr 3: Plocka upp 1 m i varje varv, men hoppa över var 4:e varv, plocka upp 1 m i 

varje upplagd m i halsens maskor, plocka upp 1 m i varje varv, men hoppa över var 4:e och 

avsluta längst ner i halsens vänster sida (= ca 131 (135) 139 (134) w / udda tal.). (Obs: 

maskor skal inte plockas upp i de nyupplagda maskorna mitt på framstycket). 

Sticka 8 v resår fram och tillbaka på. Avmaksa i resår. 

 

Montering: Sy sidorna av resårkanten längst ner i halsringningen. 

Tvätta plagget (se tvättråd på banderollen) och lägg det plant att torka i angivna mått 
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