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På svenska av………..  

PINK LILIES 

Mönster 3848 
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Storlek S M L XL XXL 
Plaggets mått i cm   
Övervidd cm 88 95 101 111 120 
Längd 56 57 59 60 61 
Garnåtgång nystan     
Cewec Tibet      5 6 7 8 8 
Rundstickor 80 cm 3,5 och 4 mm , 40 cm 3,5 mm 
Strumpstickor 3,5 och 4 mm    
Masktäthet 26 m  = 10 cm med stickor 4 mm 

 
 
Mönster 
Bak-/framstycke:  
Lägg upp med stickor 3½ mm  228 (248) 262 (288) 312 m och sticka runt i slätstickning. Sticka 
totalt 3 cm. 
 Sticka 1 varv avigt = vikkant.  
Byt till stickor 4 mm och slätstickning. Sticka tills arb mäter 34 (35) 36 (36) 37 cm mätt från 
vikkanten.  
Avmaska 10 m i varje sida för ärmhål så här: Maska av de första 5 m på varvet, sticka 104 
(114) 121 (134) 146 m, avmaska 10 m, sticka 104 (114) 121 (134) 146 m, avmaska de sista 5 m 
på varvet. Lägg arb åt sidan och sticka ärmarna. 
 
Ärmar:  
Lägg upp med strumpstickor 3½ mm 76 (78) 79 (82) 86 m och sticka 3 cm slätstickning och 
vikkant som på bak-/framstycke. Byt till strumpst 4 mm. Sticka slätstickning tills ärmen mäter 
3 cm från vikkanten. Starta ökningar. Öka 1 m på varje sida av 1:a och sista m. Upprepa 
detta för varje 1 cm totalt 3 gånger. Det är 82 (84) 85 (88) 92 m på varvet. Maska av de första 5 
och de sista 5 m på varvet. = 72 (74) 75 (78) 82 m Låt ärmen vila och sticka en ärm till. 
 
Raglan och runt ok:  
Sätt alla delar på rundsticka 4 (ärm, framstycke, ärm, bakstycke), totalt 352 (376) 392 (424) 
456 m. Gör ett märke i varje fog. Ärm / rygg, rygg / ärm, ärm / framstycke, framstycke ärm. 
Virka 4 varv.  
Börja raglanintagen så här:  
Sticka 1 m, sticka 2 rm ihop, * sticka till 3 m före nästa markör, lyft 1m som om du ska sticka 
den rät men sticka den inte, 1 rm, dra den lyfta maskan över den nyss stickade,2 rm, 2 rm 
ihop. Upprepa *-*  vid nästa 2 markörer, avsluta med att sticka till 3 m före sista markören, 
lyft 1m som om du ska sticka den rät men sticka den inte, 1 rm, dra den lyfta maskan över 
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den nyss stickade . Totalt 8 maskor ihoptagna över varvet. Upprepa raglanminskningen på 
vartannat varv totalt 4 (5) 5 (5) 5 gånger = 320 (336) 352 (384) 416 m på stickan. 
Sticka ryggen högre på följande sätt med förkortade varv: 
Markera de 16 mittersta m på framstycket. 
Sticka nu förkortade varv så här:  
Sticka rm fram till 5 m före markering, vänd - lyft 1:a m med garnet framför arb, dra åt 
ordentligt så att maskan på höger sticka dras tillbaka och ser ut som en dubbel maska,  
Sticka am till 5 maskor innan markering på motsatt sida, vänd - lyft 1:a maskan, dra åt 
ordentligt på samma sätt som föregående varv.  
Sticka rm fram till 5 m före föregående vändning, vänd på samma sätt och  
sticka am till 5 m före föregående vändning. Vänd på samma sätt igen 
Sticka rm fram till 5 m före vändning. Vänd 
Sticka am fram till 5 m före vändning. Vänd 
Det är nu 3 vändningar per sida. Sticka ett varv över alla maskor, kom ihåg att dubbelmaskan 
bara är EN maska och den stickas som 1 maska. 
Sticka 1 (1) 2 (2) 4 varv slätstickning. 
Sticka diagram A:s 12 varv , med  intagningar varv 12. 
Sticka Diagram B:s 12 varv, med intagningar på varv 6 och på varv 12. 
Flytta varvets start en maska bakåt. 
Sticka diagram C med minskning på varv 4 och varv 1, OBS  varv 5 börjar 1 m bakåt och  
Varv 7 flyttas varvets start fram 2 m.  Varv 12 i diagrammet C börjar 1m bakåt. 
Sticka diagram D, OBS Starten på varvet flyttas 2 m bakåt. Det finns 2 ihoptagningar på varv 
6. Varv 7 flyttar du starten 3 m framåt.  
När diagram D är stickat, sticka 1 varv slätstickning och gör ihoptagningar jämnt fördelat över 
varvet tills det finns 146 (156) 168 (180) 192 m. 
 Byt till rundstickor nr 3½ - 40 cm och sticka runt i resår 1 rm, 1 am totalt 3 cm. Avmaska i 
resår. 
Montering:  
Sy det lilla hålet under varje ärm. Vik vikkanterna på ärmarna och nertill till avigsidan, och sy 
fast med små osynliga stygn. Fäst trådar. Lägg arbetet mellan fuktiga bitar och låt den torka. 
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sätt 3 m på hjälpsticka bakom arbetet, sticka 1 rm, sticka m på hjälpstickan 
 
Sätt 1 m på hjälpsticka framför arbetet, sticka 3 rm, sticka m från hjälpstickan 
 
Sätt 2 m på hjälpsticka bakom arbetet, sticka 1 rm, sticka m på hjälpstickan 

Sätt 1 m på hjälpsticka framför arbetet, sticka 2 rm, sticka m på hjälpstickan 
 
Sticka 2:a m på stickan rät bakom 1:a m, sticka 1:a m rät och släpp båda maskorna 

sticka 2:a m på stickan rät framför 1:a m, sticka 1:a m rät och släpp båda maskorna 
 
Sticka 2 rm ihop 

Maskan finns inte, hoppa över den rutan 

 
 
 
 


