
   

 WWW.CEWEC.DK - @ CEWEC.DK 1   

På svenska av………..  

ZEBRA T-SHIRT 

Mönster 4913 
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Storlek S M L XL XXL 
Plaggets mått i cm   
Övervidd cm 77 88 99 110 121 
Längd 50 52 54 56 58 
Garnåtgång nystan     
Fg 1      4 4 4 4 5 
Fg 2      3 3 4 4 5 
Rundstickor 40 och 60 cm 3 mm    
Masktäthet 14 m = 5 cm mönsterrapport med stickor 3 mm 

 

Toppen stickas fram och tillbaka i 4 delar, som sys ihop i slutet.  

Mönster Se diagram 

 

Mönster 

Bakstycke 

 Lägg upp 99 (113) 127 (141) 155 m med två trådar i fg 1. Ta av den ena tråden och fortsätt 
med en tråd. Varje varv börjar och slutar med en kantmaska. Sticka 1:a varvet avigt. Sticka nu 
12 varv enligt diagrammet (= en mönsterrapport på höjden, upprepa 7 (8) 9 (10) 11 gånger på 
bredden), byt till fg 2 och sticka ytterligare en mönsterrapport på 12 varv enligt diagrammet. 
Upprepa alltså växelvis med en mönsterrapport i varje färg, resten av arbetet. KOM IHÅG: 1 
kantm i början och slutet av varje v. När arb mäter 47 (49) 51 (53) 55 cm maska av de 
mittersta 31 (37) 37 (43) 43 m och sticka varje axel för sig. Maska av för hals i början av v från 
halskanten  2-1-1 m (alla storlekar), sticka de återstående axelmaskorna (= 30 (34) 41 (45) 52 
m räta tills arbetet mäter 50 (52) 54 (56). ) 58 cm. Sätt axelmaskorna i vila och sticka den 
andra axeln på samma sätt, fast spegelvänt. 

Tips för att fortsätta mönstret vid halsen: Om halsen inte tillåter en hel mönsterrapport vid 
halskanten och det bara finns plats för ett omslag, och sen inte kan följa diagrammet, kan de 
2 m mot halsen stickas 2 räta tillsammans  / 2 vridna räta m tillsammans st så att hålmönster 
fortfarande kan göras mot halsen. För att behålla rätt antal maskor är det viktigt att det alltid 
finns en hoptagning för varje omslag. 

Framstycke 
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Lägg upp och sticka lika som bakstycket tills arb mäter 42 (44) 44 (46) 48 cm. Lägg sedan de 
mittersta 21 (27) 27 (33) 33 m i vila (för halskant) och sticka varje axel för sig. Maska av för 
hals i början av v från halsen för 3-2-2-1-1 m (alla storlekar). Sticka till samma höjd som på 
baksidan och låt m vila. Sticka den andra axeln likadant. Sticka ihop axelsömmarna genom att 
lägga framstycket och bakstycket mot varandra, räta mot varandra. Sticka 1 m från 
framstycket tillsammans med 1 m bak och maska av samtidigt. 

Ärmar 

 Lägg upp 85 (89) 93 (99) 103 m och sticka mönster som på bakstycke - OBS stl M och XXL har 
2 extra kantm på varje sida, stl L har 4 extra kantm på varje sida. Sticka 4 ränder och avsluta 
med 2 varv slätstickning efter sista randen. Maska av. 

Halskant 

Plocka upp totalt 116 (118) 120 (122) 124 m på den korta rundstickan. 

Sticka runt i resår så här: 

1:a v 1 rm, 1 am 

2:a v 1 vridern rm, 1 am. 

Upprepa dessa 2 varv tills resåren mäter 4 cm. Avmaska med dubbel tråd i resår. 

Montering: Vik ärmen på längden och lägg vikningen för axelsömmen, sy fast ärmen från 
axeln ner åt sidan så att den passar på bak- och framstycket. Sy ärm- och sidsömmar. 

Tvätta Zebra arbete (se tvättråd på banderollen) och lägg den platt att torka på en handduk i 
angivna mått. 

 

 

   Omslag 

   Lyft 1m, sticka ihop 2  
            rm, dra den lyfta över. 
 

        Rm på rätsidan, am på  
                                   avigsidan  
                                       Upprepa 

                                                   Upprepa mönsterrapporten 

varvet ut 

 



   

 WWW.CEWEC.DK - @ CEWEC.DK 1   

Riktigt bra sticklust 


