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RAGLAN MED BJÖRNBÄRSÄRMAR 

Mönster 4916 
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Storlek S M L XL 
Plaggets mått i cm  
Övervidd cm 104 111 118 124 
Längd 56 58 60 62 
Garnåtgång nystan    
CEWEC Jeans 14 16 18 20 
     
Stickor 4,5 och 5 mm   
Masktäthet 18 m = 10 cm med dubbelt garn 

 

Mönster 

Bak-/framstycke 

Lägg upp 188 (200) 212 (224) m med dubbelt garn på rundst 3,5 mm sätt, startmarkör och 
sticka resår (1 vriden rm, 1 am) tills resåren mäter 10 cm. 

Sätt en markör efter 94 (100) 106 (112) m. Byt till rundst 4,5 mm och fortsätt i slätstickning 
tills arb mäter 35 (36) 37 (38) cm (eller har önskad längd). 

Maka av för ärmhål; 3 m på varje sida av start- och sidomarkören. 

Låt arb vila medan du stickar ärmarna. 

Ärmar 

Lägg upp 38 (40) 42 (44) m med strumpstickor på stickor 3,5 mm. Sticka resår 1 vriden rm, 1 
am tills resåren mäter 10 cm. 

Byt till 4,5 mm strumpstickor eller rundstickor (om du använder magic loop-teknik). 

Sticka: 

1 varv framsida räta maskor, öka samtidigt 18  (20) 18 (20) m jämnt fördelat. Antalet maskor 
på stickorna är 56 (58) 60 (62) m.  

Fortsätt sedan med björnbärsmönster så här: 

1:a varvet: Sticka hela varvet med aviga maskor. 

2:a varvet: * I nästa m stickas 1 am, 1 rm, 1 am (dvs sticka 3 m i samma m), sticka sedan de 
nästa 3 m rät tills *, upprepa * - * över alla m. 

3:e varvet: Sticka am som 1:a varvet. 

4:e varvet: * Sticka 3 maskor avigt tills, i nästa maska stickas 1 rm, 1 am, 1 rm (dvs sticka 3 m i 
samma m) *, upprepa *-* över alla m. 
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Upprepa varv 1-4 ännu en gång samt v 1-3 en gång till. 

Björnbärsmönster är nu klart Fortsätt i slätstickning. 

På vartannat varv minskas sedan 2 m så här: Sticka 1 rm, lägg upp 1 m (genom att plocka upp 
länken mellan 2:a och 3:e m på stickan och sticka den), sticka varvet runt tills det finns en m 
tillbaka på varvet, lägg till 1m och sticka sista m. 

Fortsätt ökningarna vart 8:e v tills det finns 70 (74) 78 (82) m. När arb mäter 48 cm eller har 
önskad längd, maska av de 6 m för ärmhål (= 3 m i början av varvet och 3 i slutet) . 

Låt maskorna vila medan du stickar en ärm till. 

Oket 

Sätt in de stickade delarna på rundstickan med de avmaskade ärmhålsmaskorna ovanpå 
varandra = 304 (324) 344 (364) m på varvet. (ärm, framstycke, ärm, bakstycke) 

Sticka nu raglanmaskor så här: 

Sätt ett raglanmärke i varje led; dvs. bak/ärm, ärm/framstycke, framstycke/ärm, ärm/bak. 
Starten av omgången är mellan ryggen och vänster ärm. 

Sticka * 2 rm  tillsammans, sticka till 5 m före nästa raglanmarkör, sticka 2 rm tillsammans, 1 
am, 1 rm, 1 am *, upprepa *-* totalt 4 gånger. Upprepa från * till * på vartannat varv totalt 26 
(28) 30 (32) gånger. Du har nu 96 (100) 104 (108) m. 

Sticka sedan halskanten. Byt till rundst 3,5 mm eller strumpstickor och sticka runt resår med 
vridna maskor (1 vriden rm, 1 am) tills halskanten mäter totalt 4 cm. Maska av alla maskor. 

Montering 

Sy det lilla hålet under varje ärm, eller stäng med virknål. Fäst trådar. Skölj det färdiga arbetet 
och låt den torka platt på en handduk. 

 

 

 

 

Design och mönster: CEWEC Design Team - 1:a upplagan jan. 2022 

Om du delar bilder på din CEWEC-sticka på Instagram – vi vill gärna att du taggar #cewec #ceweccph 
#yarnbycewec 


