
 
1618 BREDRANDAD CARDIGAN 
 
Storlek:               S                           (M)                         L                        (XL) 
 
Övervidd:            92                          (96)                       100                     (104) cm. 
 
Hel längd:          58                          (60)                        62                       (64)cm. 
 
Garn: Nettle Sock Yarn från OnionKnit  
 
Garnåtgång: 10 n -  2n av var fg används till alla strl. - fg nr: 1007, 1032,1029, 1019, 1027. ca 1m 
bomullstråd. 
 
Tillbehör: 8 knappar ca. 1,2cm. 
 
Stickor: 3½ rundst 80 cm och strumpstickor 3½, virknål 4. 
 
Stickfasthet: 24 m på st nr 3½ = 10 cm. 
 
Uppnå det bästa resultatet: Stämmer inte stickfastheten, prova då med tunnare eller grövre stickor. Det är 
viktigt att hålla stickfastheten för att få det bästa resultatet, samt för att den angivna garnmängden skall räcka. 
 
Modellen stickas uppifrån, fram och tillbaka på rundsticka. Ökningar görs i de 4 raglanlinjerna. Det 
stickas 12,5(13)13,5(14)cm av var fg (räkna varven, så de blir lika breda). 
 
Förkortningar: M = markör. Hjst = hjälpsticka, L- dr = vridet rät, lm= luftmaskor. 
 
Halskant med Japansk uppläggning: Virka ca 90 lm med ett bomullsgarn. Plocka upp 
80(82)84(86)m med fg 1007 på st 3,5. Plocka upp 1m i varje luftmaska, på baksidan av lm-kedjan. 
Sticka 1 v a + 1 v r. Nästa v stickas så här: *1 a, 1 rät genom att plocka upp länken nere i den 
vikade lm, länken som är gjord i det garn som du stickar i *. Upprepa detta tills det är 
159(163)167(171) m. Plocka upp 1m i den yttersta länken, så resåren slutar på 1 a. Fortsätt i resår 
och sticka 4cm. Sticka ett par varv, tag därefter bort bomullstråden.  
Eller lägg upp 160(164)168(172)m på vanligt sätt. 
 
Det stickas 12,5(13)13,5(14) cm av varje fg, efter resårkanten (fg 1007) är ränderna; 1032 (brun), 
1029 (rosa), 1019 (gul), 1027 (orange). 
 
Byt till fg 1032 (brun) och sätt M mellan framstycke 25(26)27(28)m, ärm 27m, bakstycke 
56(58)60(62)m, ärm 27m, framstycke 25(26)27(28)m. Det stickas fram och tillbaka i slätstickning. 
Vid ökningarna stickas det till 1m före M, sticka L- dr, 1r, M, 1r, L -dr, detta upprepas vid alla 4 
raglanlinjer. Det ökas på vartannt v 30(32)33(34) ggr. 
 
Dela arb och sätt ärmarnas maskor på Hjst/tråd. 
 
Fram– och bakstycke: Mellan fram– och bakstycke - lägg upp 4m med bomullstråd, sätt dem på 
vänster sticka och sticka dem räta. Fortsätt i slätstickning och fortsätt färgbytet tills det är stickat 
12,5(13)13,5(14)cm av varje fg. Byt till fg 1007 och sticka resår 1 r, 1 a. Sticka 4cm. Sticka 1:a och 
sista m rät i båda sidor. Maska av. 
 
Ärmar: Lägg upp 4m med bomullstråd och sticka med dem, som på fram– och bakstycke. Fortsätt i 
ränder. Efter sista färgrapporten byt till fg 1007 och resår. På 1:a v minskas 25(27)27(27)m jämnt 
fördelat genom att sticka 2 r tillsm. Sticka 4cm resår 1 r, 1 a. Maska av. 
 
Höger framkant: Plocka upp 138(145)145(152m) med fg 1007 på st 3,5. Sticka 5 v resår 1 r, 1 a. 
På nästa v stickas knapphål så här: 5m, *2 r tillsm, omslag 2x, lyft 1 m, 1 r, drag den lyfta m över, 
15m *, upprepa tills det är 8 knapphål, 3 m. Sticka resår tillbaka och sticka omslaget 1 r, 1 a. På 
nästa v stickas till knapphålet (4m): sätt 1m framför arb, 1 a, 1 r från Hjst, sätt 1m bakom arb, 1 a, 
1r från Hjst. Sticka 4cm resår totalt. Maska av. 
 
Vänster framkant stickas på samma sätt, men utan knapphål. 
 
Montering: Tag bort bomullstråden vid ärmhålet och sy ihop maskorna med maskstygn. Fäst övriga 
trådar. Sy i knapparna. Fukta arbetet. 
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