
 

Mönster 3830 Feminin rundning 

Översättning från danskt mönster Delsbo Design 

 

Mönster 3830  Feminin rundning  

Storlek:  XS  (S)  M  (L)  XL  (XXL)  

Övervidd  80  (87)  94  (102)  110  (117)  

Längd:  

  

55  (56)  57  (59)  60  (61)  

Garn:  

  

Cewec´s Tibet (24 % Yakull, 51 % merino, 21 % polyamid) 25 g = ca 

190 meter  

Garnåtgång fv 31:   

  

5  (5)  6  (7)  7  (8) nystan  

Stickor 
  

Rundstickor 3½ och 4, strumpstickor 3½ och 4  

Stickfasthet  26 m = 10 cm på stickor 4 mm 

Förkortningar 

  

m = maskor, st=stickor, rm = rät maska, am = avig maska, sm = 

sammen  



 

Bak-/framstycke: Lägg upp med rundsticka 3½ mm (210) 226 (246) 266 (286) 306 m och sticka runt i 

resår * 1 vridern rm, 1 am * upprepa från * - * varvet ut. Sticka totalt 3 cm resår. Byt till rundst 4 mm 

och slätstickning. Sticka tills arb mäter (33) 34 (35) 36 (36) 37 cm. Avmaska 10 m i varje sida för 

ärmhål så här: Maska av de första 5 m på varvet, sticka 95 (103) 113 (123) 133 (143) m, maska av 10 

m, sticka 95 (103) 113 (123) 133 (143) m, maska av de 5 sista m på rundan. Lägg arb åt sidan och 

sticka ärmarna. 

 

Ärmar: Lägg upp med st 3½ mm 80 (82) 84 (86) 88 (90) m och sticka 3 cm vriden resår som på bak-

/framstycke. Byt till strumpst 4 cm. Sticka 10 varv slätstickning. Avmaska de första 5 och de sista 5 m 

på varvet. Låt ärmen vila och sticka en ärm till. 

 

Raglan och runt ok: Sätt alla delar på rundsticka 4mm  = 330 (350) 374 (398) 422 (446) m. Sätt ett 

märke i varje led. Ärm / rygg, rygg / ärm, Ärm / framstycke, framstycke ärm. Virka 4 varv. Starta 

raglanintagen så här: Sticka 1 m, sticka 2 m ihop, * sticka tills 3 m före nästa markör, lyft 1 m utan att 

sticka den , sticka 1 rm, dra den över den lyfta m, sticka 2 rm, sticka 2 räta tills * upprepa från * - * 

vid nästa 2 markörer, avsluta med 3 m före sista markören, lyft 1 m , sticka 1 rm, dra den över den 

lyfta m, 1 rm = 8 m hoptagningar på varvet. 

Upprepa raglanökningen på vartannat varv totalt 5 gånger = 290 (310) 334 (358) 382 (406) m på 

varvet. Justera maskstorleken till 288 (312) 336 (360) 384 (408). Sticka 10 (12) 12 (14) 14 (16) varv 

rakt upp. 

Sticka ett varv med hoptagningar så här: * 10 rm, 2 rm ihop * upprepa * - * rund = 264 (286) 308 

(330) 352 (374).  

Sticka ryggen högre på följande sätt med vändst:  

Markera de 11 mittersta maskorna på framstycket. Sticka nu vändstickor så här: Sticka fram till 5 m 

före markering, vänd – lyft 1 m med garnet framför arbetet, dra åt ordentligt så att m på höger nål 

dras tillbaka och ser ut som en dubbelm (se evt german shortrows-teknik på youtube), sticka aviga till 

5 m innan markering i motsatt sida, vänd – lyft 1:a maskan, dra åt ordentligt så att maskan ser ut som 

en dubbel maska. Sticka Sticka rm till 5 m före förra vändningen, vänd på samma sätt och sticka am 

till 5 m före förra vändningen. Vänd igen på samma.  

Gör 3 vändningar på varje sida. Sticka ett varv över alla m, kom ihåg att dubbla maskan är bara EN 

maska och den stickas som 1 maska. Sticka nu mönster enligt diagrammet. Upprepa de 22 m i 

diagrammet hela varvet. På  varv 11 tas in enligt diagrammet. = 240 (260) 280 (300) 320 (340) m. 

Sticka resten av diagrammets 20 varv. Fortsätt i slätstickning. Sticka 2 varv rakt upp. På nästa varv 

minskas det så här: * 3 rm, 2 rm tills * upprepa från * - * varv = 192 (208) 224 (240) 256 (272). Sticka 

5 (6) 7 (7) 8 (9) varv slätstickning,. Sticka nästa varv så här:  * 2 rm, 2 rm ihop * upprepa från * till * 

varvet ut.   = 144 (156) 163 (180) 192 (206) m. Sticka 6 (6) 8 (8) 10 (10) varv slätstickning, men på varv 

3 ta ihop jämnt fördelat till 140 (146) 156 (168) 10? (192) m. Byt till rundst 3½. Sticka resår * 1 vriden 

rm, 1 am * upprepa * - * varvet ut. Sticka 3 cm resår och maska av i resår. 

 

 



 

 

 

□ = rät 

O =omslag 

/ = 2 r ihop 

\ = lyft 1m sticka nästa och dra den öcer den lyfta 

 

 

= Sticka 2:a m (andra m) framför 1:a m (första m), sticka 1 rm   

 

= Sticka 2:a m (andra m)  bakom 1:a m (första m), sticka 1 rm  

 

█ = Maskan finns inte, hoppa över fältet.  

 

Montering: Sy det lilla hålet under ärmarna. Häftändar. Placera biten mellan fuktig 

bitar och låt torka. 

 

Design och mönster: Sanne Lousdal 


