
1370 Top Down Cardi                             

Storlekar: 
 

S (M) L (XL)  

Övervidd, ca cm: 86 (94) 102 (110) OBS detta är färdiga mått – välj efter önskat färdigt mått! 
 

Längd, cm: 48 (50) 53 (55) OBS detta är färdiga mått! 
 

Garn & åtgång: 6 (7) 7 (8) Nystan FINO Organic Wool + Nettles nr 811 Ljus grönblå (Fg A) 
 1 (1) 1 (1) Nystan FINO Organic Wool + Nettles nr 804 Laxrosa (Fg B) 
Stickor &  
tillbehör: Rundsticka 4 mm, 80 cm lång, 1 strumpsticka 3 mm och 4 markörer. 3 knappar.  
 
Masktäthet: 18 m x 34 varv i rätstickning och 21 m x 27 varv i strukturmönster = 10 x 10 cm på stickor 4 mm. Gör en 

provlapp & mät noggrant, stickar du för löst byt till mindre stickor, stickar du för hårt byt till större stickor. 
Garnmängden beräknas efter masktäthet och slutresultatet blir bäst om masktätheten följs. 

 
Cardigan stickas uppifrån och ner. Oket stickas i rätstickning (rät alla varv) med uttagningar för raglan och v-ringning medan 
kroppen stickas i strukturmönster. Slutligen stickas kanterna.  

 
Kroppen 
När totalt 21 (23) 26 (28) ökningar för raglan har stickats (42 (46) 52 (56) varv har stickats = 253 (273) 301 (321) m), delas 
arb och låt nu ärmarnas m vila; sticka rät över framstyckets 35 (38) 41 (45) m, låt ärmens 54 (58) 64 (68) m vila på en 
maskhållare, lägg upp 4 nya m, sticka rät över bakstyckets 75 (81) 89 (95) m, låt den andra ärmens 54 (58) 64 (68) m vila på 
en maskhållare, lägg upp 4 nya m, sticka rät över framstyckets 35 (38) 41 (45) m. Placera nu en markör mellan maska 2 och 3 
på de 4 nyupplagda m i sidorna för att markera sidsömmarna = 153 (165) 179 (193) m. 
Sticka nu ett varv avigt över framstycken och bakstycket samtidigt öka 5 (5) 6 (6) m på resp framstycke och 12 (14) 14 (16) m 
på bakstycket (öka efter ca var 6:e m, obs gör ej ökningar i de 4 nya m under ärmarna, öka gn att ta upp garnet mellan m och 
sticka den nya m vridet). Fortsätt i strukturmönster och att öka i framkanterna för v-ringning men nu på vartannat varv till dess 
att varje framstycke har 47 (51) 55 (59) m = totalt hela arb 189 (205) 221 (237) m. Placera nu en markör på höger framstycke. 
Fortsätt sticka rakt upp i strukturmönster tills arb mäter 35 (36) 37 (38) cm från det att arb delades. Sluta med ett mönstervarv 
6, dvs från avigsidan. 
 
Kant 
Sticka 1 varv rät med fg B över alla m längs den nedersta kanten, fortsätt upp längs höger framkant till första raglan genom att 
sticka upp 3 m för vart 4:e varv, sticka upp 1 m i var maska längs halsens uppläggningskant och fortsätt ner längs vänster 
framkant med att sticka upp 3 m för vart 4:e varv. Nu skall m avmaskas med passpoalavmaskning så här; 
Lägg upp 3 nya m i slutet av varvet med fg B. Sticka med strumpsticka 3 mm och fg B: * 2 rm, lyft 1 m, 1 rm (dvs nästa m 
längs kanten på arbetet), dra den lyfta m över den stickade, vänd inte arbetet utan för de 3 m på vänster sticka tillbaka till 
höger sida och upprepa från * hela vägen runt längs kanterna. Notera att: Vid de nedersta hörnen stickas det rät över de 3 m 
utan att det stickas ihop med kanten 1 gg så att ett hörn formas.  
Sticka 3 knapphål längs höger framkant så här: 
Börja 24 (24) 26 (26) m nedanför markör, * sticka 3 rm utan att sticka ihop med kanten 1 gg, dra nästa m från kanten över den 
följande m (som när man avmaskar) sticka passpoal över 10 (10) 11 (11) m, upprepa från * 1 gg till och sticka igen 3 rm utan 
att sticka ihop med kanten. Fortsätt därefter att sticka passpoalavmaskning igen. När alla m längs kanten är stickade, sys de 
resterande 3 m ihop med de 3 nya m vid passpoalkantens början. 
 
Ärmar 
Placera ena ärmens 54 (58) 64 (68) m på en rundsticka 4 mm, sticka fram och tillbaka över rundstickan. Sticka 1 varv rät från 
rätsidan samtidigt på detta varv lägg upp 3 nya m i början och i slutet. Sticka 1 varv avigt och öka 8 m jämnt fördelade över 
varvet dock ej över de nyss upplagda 3 m i var sida (dvs öka efter ca var 6:e m gn att plocka upp tråden mellan m och sticka 
denna nya m vridet). = 68 (72) 78 (82) m. Fortsätt sticka i strukturmönster till dess att ärmen mäter 34 cm, sluta efter ett varv 
3 i mönster. Sticka nu 1 varv avigt från avigsidan med fg B, lägg upp 3 nya m i slutet av varvet och sticka en passpoalkant som 
för nederkanten på koftan samtidigt som var 7:e och 8:e m stickas rät tillsammans, innan den 3:e m från passpoalkanten dras 
över. Sticka den andra ärmen lika. 
 
Montering 
Sy ihop ärmsömmarna och under ärmen. Sy på knappar. Fäst alla lösa trådar. Skölj arbetet, centrifugera lätt och låt torka 
liggande. 
 
Översättning: Charlotte Hansson 
OBS! Vare sig mönstret eller översättning till svenska därav får kopieras för att användas i kommersiellt syfte.  

 

Oket 
Lägg upp 63 (65) 67 (69) m med fg A på rundsticka 4 mm. Placera 4 
markörer där ökningar för raglan skall göras, så här; 
Sticka 3 m, markör, 12 m, markör, 33 (35) 37 (39) m, markör, 12 m, 
markör, 3 m.  
Sticka i rätstickning fram och tillbaka på rundstickan (första varvet = 
rätsidan) samtidigt öka för raglan på var sida om resp markör, så här;  
*Sticka rät till 1 m innan markör, 1 omsl, 1 rm, lyft markören, 1 rm, 1 omsl*, 
uppr fr *-* ytterligare 3 ggr, sticka rät varv ut. 
På nästa varv stickas alla m och omslagen rät. 
Samtidigt ökas för v-ringningen i var framkant på 1:a varvet och därefter på 
vart 4:e varv (rätsidan) så här; 1 rm, öka 1 m gn att ta upp garnet mellan m 
och sticka den nya m vridet, sticka med raglanuttagningarna till sista m, öka 
1 m, 1 rm.  


