
1491 Cardigan med nordiskt mönster

Storlekar:    S (M)   L  (XL)
Övervidd, modell:  88 (94) 106 (116) cm
Längd, modell:  60 (62)  64  (66) cm

Garnåtgång:   6  (7)  7    (8) nystan i bottenfärgen
     1  (1)  1   (1) nystan vardera i 3 olika mönsterfärger
Garn:    Alpaca+Merino Wool+Nettles från ONIONknit
    Alternativt kan modellen stickas i Wool + Nettles No. 4 eller i Tussah Silk

Tillbehör:   Knappar
Stickor:    En 80 cm rundsticka 3,5 mm och 4 mm. Strumpstickor 3,5 mm och 4 mm till ärmar

K n i t
100% NATURFIBERGARNER

Inspiration på www.onion.dk

Alpaca+Merino Wool+Nettles
(30% superfin alpacka+

50% fin merino ull+20% nässel fiber)

fg. 1212 koksgrå
fg. 1205 grå
fg. 1209 ljus grå
fg. 1201 råvit



 
 
 
1491 Cardigan med nordiskt mönster 
 
Övervidd, modell: 88 (94) 106 (116) cm 
Längd, modell: 60 (62)  64  (66) cm 
 
Garnåtgång:   6  (7)  7    (8) nystan i bottenfärgen 

 1  (1)  1   (1) nystan vardera i 3 olika 
           mönsterfärger 

Garn:  Alpaca+Merino Wool+Nettles från ONIONknit 
Alternativt kan modellen stickas i Wool + Nettles No. 4 eller i Tussah Silk 

Tillbehör:  Knappar 
Stickor:  En 80 cm rundsticka 3,5 mm och 4 mm. Strumpstickor 3,5 mm och 4 mm till  

ärmar. 
Stickfasthet:  22 m och 30 varv i slätst på stickor 4 mm = 10 x 10 cm 
 
Uppnå ett bra resultat: Om stickfastheten inte stämmer, prova med en grövre eller finare sticka. Det är viktigt att 
stickfastheten stämmer för att uppnå ett bra resultat samt för att den angivna garnmängden skall räcka för resp 
storlek. 
 
Mönsterstickning: För att undgå att det blir långa lösa trådar på arb avigsida, lägg den medföljande garnfärgen runt 
den garnfärg som du stickar med på ca var 3-4 maska. Detta förskjuts allteftersom på kommande varv annars 
kommer trådarna att synas på rätsidan genom arb. 
Färgdominans: När man stickar med 2 färger kommer den tråd man för upp under den andra tråden att bli 
dominerande på arbetets rätsida. Den tråd man för upp över den andra tråden kommer att synas minst. 
För att mönstret skall bli snyggt och jämnt är det därför viktigt att man hela tiden för över samma tråd över den andra 
tråden arb igenom. 
Om du lägger båda trådarna över vänstra pekfingret när du stickar mönster, kommer det att bli den tråd som är 
närmast dig som blir den dominerande. 
Mönster: Mönsterrapporten upprepas i varv runt och samtidigt görs intagningar. Cardigan är stickad i varv runt, det 
är bara den översta delen vid halsen som stickas fram och tillbaka över stickorna. Sticka efter diagrammen 1B, 2, 3 
och 4. Cardigans framkanter är monterade på norskt vis. Dvs du syr sömmar mitt fram på maskin, klipper upp koftan 
och sedan stickas framkanterna.  
 
Bak- och framstycke: 
Med rundsticka 3,5 mm och med bottenfärgen, lägg upp 194 (206) 230 (254) m + 4 m till uppklippsm mitt fram = 
totalt 198 (210) 234 (258) m.  Sticka i varv runt så här: 2 am, fortsätt i resår, *2 rm, 2 am*, uppr fr *till* varv runt, 
det resulterar i 4 am mitt fram (2 am i början av varv och 2 am i slutet). Dessa 4 m till uppklippsmaskor stickas avigt 
på alla varv runt hela arb igenom och ingår ej i mönstret. Sticka 8 cm resår och öka 3 m jämnt fördelat på sista varvet 
= 197 (209) 233 (257) m + de 4 aviga m. Byt till rundsticka 4 mm och till slätstickning. Placera trådmarkörer för 
sidsömmarna, en efter de första 49 (52) 58 (64) m = halva framstycket, och den andra markören efter nästa 99 (105) 
117 (129) m = bakstycket, de sista 49 (52) 58 (64) m är det andra framstycket. Låt markörerna följa med arb 
igenom. Sticka rakt upp i slätst till arb mäter 36 cm. Avmaska för ärmhål på nästa varv runt: avm 5 m på var sida av 
de 2 trådmarkörerna. Nu är det 44 (47) 53 (59) m på varje framstycke och 89 (95) 107 (119) m på bakstycket. Låt 
arb vila. 
 
Ärmar: 
Lägg upp och fördela 52 (52) 56 (56) m i bottenfärgen på 4 strumpstickor 3,5 mm och sticka 8 cm i resår 2 rm, 2 am. 
Byt till strumpstickor 4 mm och till slätstickning samtidigt minska 4 (4) 0 (0) m jämnt fördelat på 1:a varvet runt = 48 
(48) 56 (56) m. Sticka ytterligare 1 varv runt och sticka sedan rombmönster efter diagram 2 (utan intagn), uppr 
mönstrets 8 m varv runt. Fortsätt därefter med bottenfärgen samtidigt öka 1 m före 1:a m på första stickan gn att 
plocka upp länken mellan m och sticka den rät vridet. Sticka denna m avigt på alla varv runt och öka 1 m på var sida 
om denna aviga m på vart 8:e varv runt (växelvis vart 8:e och 6:e varv runt) vart 8:e varv runt (vart 6:e varv runt) 
totalt 10 (12) 11 (15) ggr = 68 (72) 78 (86) m + 1 avig m.  
Sticka rakt upp till ärmen mäter 46 (47) 47 (47) cm. Avmaska för ärmhål på nästa varv runt: Avmaska den aviga m 
och efterföljande 5 m, sticka varvet runt till de sista 5 m, avm dessa 5 m = 58 (62) 68 (76) m. Låt ärmen vila och 
sticka en ärm till. 
  
Okdel: 
Sticka över alla delarna till den långa rundstickan 4 mm med bottenfärgen, fr räts och i denna följd: framstycke, ärm, 
bakstycket, ärm, framstycke = totalt 293 (313) 349 (389) m. Minska 32 (32) 38 (48) m på nästa varv runt för de 
olika stl så här:  
S: *7 rm, 2 rm tills*, uppr fr *till* varv runt och sluta med 5 rm. 
(M): *7 rm, 2 rm tills, 8 rm, 2 rm tills*, uppr fr *till* varv runt och sluta med 9 rm. 
L: *7 rm, 2 rm tills*, uppr fr *till* varv runt och sluta med 7 rm. 
(XL): *6 rm, 2 rm tills*, uppr fr *till* varv runt och sluta med 5 rm. 
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Nu finns det 261 (281) 311 (341) m på varvet. Sticka ytterligare 0 (1) 3 (5) varv runt med bottenfärgen. Nu börjar 
mönstret. Uppr de 10 m i rapporten i varv runt = 26 (28) 31 (34) ggr, fortsätt sedan i mönster efter diagrammen i tur 
och ordning, samtidigt minska så här: 
2:a intagn på mönstervarv 33: *8 rm, 2 rm tills*, uppr fr *till* varv runt = 235 (253) 280 (307) m. 
3:e intagn på mönstervarv 38: 2 rm, 2 rm tills, *7 rm, 2 rm tills*, uppr fr *till* varv runt och sluta med 5 rm = 209 
(225) 249 (273) m. 
4:e intagn på mönstervarv 46: 2 rm, 2 rm tills, *6 rm, 2 rm tills*, uppr fr *till* varv runt och sluta med 4 rm = 183 
(197) 218 (239) m. 
5:e intagn på mönstervarv 48: *5 rm, 2 rm tills*, uppr fr *till* varv runt = 157 (169) 187 (205) m. 
6:e intag på mönstervarv 56: *4 rm, 2 rm tills*, uppr fr *till* varv runt = 131 (141) 156 (171) m. 
Nu börjar formandet av halsringningen samtidigt fortsätt sticka i mönster och att göra intagningar, mönstret mäter nu 
ca 20,5 cm på höjden. Avmaska 2 av de 4 uppklippsm mitt fram, avmaska nästa 11 (13) 14 (16) m, sticka varv runt. 
Vänd arb och avm de 2 resterande uppklippsm och avm de nästa 11 (13) 14 (16) m, sticka varv ut. Nu stickas fram 
och tillbaka över arb. Avmaska i var sida på vartannat varv för hals med 6 x 4 m till dess att diagrammet er färdigt. 
Samtidigt stickas 7:e intagn på mönstervarv 63 från räts: (över de resterande m) *7 (6) 5 (4) rm, 2 rm tills*, 
uppr fr *till*. Fortsätt att sticka i mönster över de återstående m. Sticka samtidigt 8:e intagn på varv 68: reglera 
maskantalet till 46 (50) 54 (58) m. Klipp garnet. Placera m på en hjälptråd.  
 
Montering och framkanter: 
Sy 2 stickningar över varandra på var sida om de 2 mittersta uppklippsm mitt fram. Se till så att det är sytt över alla 
garntrådar och över ändarna på arb. Klipp därefter upp i mitten = 1 am till söm. Sy med sicksacksöm över kanterna. 
Vänster framkant: Med stickor 3,5 mm sticka upp ca 11 m för var 5:e cm längs framkanten och innanför 1 m från 
maskinsömmen. Sticka 7 varv i resår 2 rm, 2 am. Avm i resår. 
Höger framkant: Stickas som den vänstra men med 7 knapphål, fr räts på 4:e varvet och jämnt fördelade. Det 
nedersta 6 m från kanten, det översta ca 10 m från överkanten. Markera på vänster framkant var knapphålen skall 
vara. Knapphål: Avm 2 m och lägg upp 2 nya m på nästa varv.  
Stickade kantband: Lägg upp samma antal m som framkanten. Sticka 5 varv i resår. Avm löst i resår. Sticka en till. 
Sy fast bandet på baksidan av framkanterna längs långsidorna så att du täcker sicksackkanterna. 
Halskant: Med stickor 3,5 mm sticka upp m längs halsringningen, 7 m längs höger framkant, 34 m längs höger hals 
upp till axel, sticka över bakstyckets 46 (50) 54 (58) m på tråd, sticka upp 34 m längs vänstra sidan av halsen och 7 
m över vänster framkant = totalt 128 (132) 136 (140) m. Sticka 1 varv i räta m från avigsidan, samtidigt reglera 
maskantalet till totalt 118 (122) 126 (130) m. Sticka resår 2 rm, 2 am, och gör två knapphål till över de övriga, 3 m in 
från kanten, det första på varv 5 och det andra på varv 13 i resårstickningen. När totalt 18 varv i resår har stickats 
avm löst i resår. Vik in halskanten på hälften mot avigsidan och sy fast, matcha de två knapphålen mot varandra till 
ett knapphål och sy runt kanten så att det håller ihop. Sy ihop cardigans ärmhål. Sy knappar i vänster framkant. 
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