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Seaweed är en oversized kort slipover som stickas i 1 tråd Arwetta och 2 trådar Tilia
tillsammans. Garnkombinationen ger ett luftigt men varmt resultat.
STORLEKAR
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL
MÅTT
Passar till bystvidd: c:a 82 (90) 96 (106) 116 (126)
136 cm
Övervidd: 103 (111) 120 (129) 137 (146) 154 cm
Hel längd: c:a 55 (55) 57 (57) 59 (59) 61 cm
STICKFASTHET
21 maskor och 23 varv flätmönster på sticka
5,5 mm = 10 x 10 cm.
Stickfastheten är mätt efter tvätt och blockning.
Stickstorleken är endast vägledande.
Får du fler maskor/10 cm byter du till en grövre sticka,
får du färre maskor/10 cm byter du till en tunnare
sticka.

filcolana © 2021

MATERIAL
Garn från Filcolana
Färg A (bottenfärg):
200 (200) 250 (250) 300 (300) 350 g Tilia
i färg 105 (Slate Green) och
200 (200) 250 (250) 300 (300) 350 g Arwetta
i färg 105 (Slate Green)
Färg B:
25 g (alla storlekar) Tilia i färg 365 (Calendula) och
50 g (alla storlekar) Arwetta i fg 362 (Autumn Leaves)
Färg C:
25 g (alla storlekar) Tilia i färg 196 (French Vanilla)
och 50 g (alla strl.) Arwetta färg 196 (French Vanilla)
Rundsticka 4 mm 60 cm och 5,5 mm, 40, 60 och
80 cm. De korta rundstickorna kan uteslutas om du
stickar mha magic loop på en lång rundsticka.
Hjälpsticka/flätsticka
Stickmarkörer eller tråd av kontrastfärg
filcolana.dk

Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR
ö1v
Vänsterlutande ökning, lyft upp tråden mellan
2 maskor på stickan, sticka den vridet rät.
ö1h
Högerlutande ökning, lyft upp tråden mellan
2 maskor, bakifrån och fram, på vänster sticka, sticka
den rät.

Arbetsgång
Varje färg stickas med 1 tråd Arwetta och 2 trådar Tilia
tillsammans.
Slipovern stickas runt, uppifrån och ner.
Efter axelpartiet delas arbetet så att fram- och
bakstycket stickas var för sig till under ärmhålet, sedan
stickas kroppen färdigt runt.

SPECIELLA TEKNIKKER
Enkel uppläggning
Gör en ögla av garnet så att den långa garnändan (som
kommer från nystanet) läggs ovanpå det garn som sitter
på stickan, stick
högerstickan in i öglan framifrån (se bild) och dra åt så
att det bildas en maska.
Upprepa till önskat antal maskor.
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Beskrivning

Upprepa detta varv, de nya maskorna stickas efter hand
in i mönstret, till det är 29 (29) 38 (38) 47 (47) 56
ökningar på var sida om axelmaskorna = totalt 206
(206) 242 (242) 278 (278) 314 maskor.

POLOKRAGE
Lägg med 1 tråd Arwetta och 2 trådar Tilia i Färg B på
sticka 5,5 mm upp 90 maskor (gäller alla storlekar).
Sammanfoga för att sticka runt och sätt en markör som
visar varvets början.

Dela arbetet för att sticka fram- och bakstycke var för
sig:
Sticka mönster till den första axelmaskan, maska av
den, sticka mönster till nästa axelmaska, maska av den
och sticka mönster varvet ut.
Ta av garnet.

Sticka flätmönster enligt följande:
Varv 1: *Sticka 2 aviga, gör 1 omslag, lyft 1 maska som
om den skall stickas avigt, 2 aviga, 4 räta*, upprepa *-*
varvet ut.
Varv 2: *Sticka 2 aviga, sticka omslaget och nästa
maska rätt tillsammans, 2 aviga, 4 räta*, upprepa *-*
varvet ut.

Ta bort markören som visar varvets början, flytta alla
maskor härifrån och fram till den första avmaskade
maskan till högerstickan, utan att sticka dem.
Det skall nu vara 102 (102) 120 (120) 138 (138) 156
maskor till fram- respektive bakstycke.
Flätmönster stickat fram och tillbaka:

Varv 3: *Sticka 2 aviga, gör 1 omslag, lyft 1 maska som
om den skall stickas avigt, 2 aviga, sätt 2 maskor på
hjälpstickan och håll den framför arbetet, 2 räta, sticka
maskorna från hjälpstickan räta*, upprepa *-* varvet
ut.
Varv 4: *Sticka 2 aviga, sticka omslaget och nästa
maska rätt tillsammans, 2 aviga, 4 räta*, upprepa *-*
varvet ut.
Upprepa varv 1-4 ytterligare 4 ggr.
Ta av färg B.
Fortsätt med färg C och upprepa flätmönstrets 4 varv
2 ggr, på det sista varvet delas maskorna in enligt
följande:
Varv 28: Sticka hela tiden enligt mönstervarv 4: sticka
2 maskor, sticka 1 maska och markera denna maska
(=axelmaska), sticka 44 maskor mönster, sticka
1 maska och markera denna maska (=axelmaska), sticka
varvet ut.
Ta av färg C.
OK
Byt till färg A.
Nästa varv: *Sticka mönster till den markerade
maskan, ö1h, sticka axelmaskan rät, ö1v*, upprepa *-*
1ggr och sticka mönster varvet ut.
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Varv 1 (rätsidan): 1 rät, gör 1 omslag, lyft 1 maska
som om den skall stickas avigt, *2 aviga, 4 räta, 2 aviga,
gör 1 omslag, lyft 1 maska som om den skall stickas
avigt*, upprepa *-* varvet ut, avsluta med 1 rät.
Varv 2: 1 rät, sticka omslaget avigt tillsammans med
nästa maska, *2 räta, 4 aviga, 2 räta, sticka omslaget
avigt tillsammans med nästa maska*, upprepa *-*
varvet ut, avsluta med 1 rät.
Varv 3: 1 rät, gör 1 omslag, lyft 1 maska som om den
skall stickas avigt, *2 aviga, sätt 2 maskor på
hjälpstickan och håll den framför arbetet, 2 räta, sticka
maskorna från hjälpstickan räta, 2 aviga, gör 1 omslag,
lyft 1 maska som om den skall stickas avigt*, upprepa
*-* varvet ut, avsluta med 1 rät.
Varv 4: 1 rät, sticka omslaget avigt tillsammans med
nästa maska, *2 räta, 4 aviga, 2 räta, sticka omslaget
avigt tillsammans med nästa maska*, upprepa *-*
varvet ut, avsluta med 1 rät.

BAKSTYCKE
Endast storlek XS och S
Börja sticka från rätsidan, sticka varv 3 i flätmönstret.
Endast storlek M och L
Vänd arbetet och börja sticka från avigsidan, sticka varv
4 i flätmönstret.
Endast storlek XL och 2XL
Börja sticka från rätsidan, sticka varv 1 i flätmönstret.
Endast storlek 3XL
Vänd arbetet och börja sticka från avigsidan, sticka varv
2 i flätmönstret.
Samtliga storlekar
Fortsätt att sticka flätmönstrer, sticka totalt 50 (50) 53
(53) 52 (52) 51 varv, sista varvet stickas från avigsidan.
#
Ta av garnet, låt maskorna vila och sticka framstycket.
FRAMSTYCKE
Sticka som bakstycket fram till #.
Ta INTE av garnet, vänd för att fortsätta sticka från
rätsidan.
KROPP
Sticka mönster på framstyckets maskor, lägg med
enkel uppläggning (vridna omslag) upp 6 (15) 6 (15)
6 (15) 6 maskor, fortsätt sticka mönster på bakstyckets
maskor, sätt en markör för varvets början, lägg med
enkel uppläggning (vridna omslag) upp 6 (15) 6 (15) 6
(15) 6 maskor = 216 (234) 252 (270) 288 (306)
324 maskor.
Fortsätt att sticka flätmönster runt, börja med
2:a mönstervarvet:
Varv 1: *1 avig, gör 1 omslag, lyft 1 maska som om den
skall stickas avigt, 2 aviga, 4 räta, 1 avig*, upprepa *-*
varvet ut.
Varv 2: *1 avig, sticka omslaget och nästa maska rätt
tillsammans, 2 aviga, 4 räta, 1 avig *, upprepa *-*
varvet ut.
Varv 3: *1 avig, gör 1 omslag, lyft 1 maska som om den
skall stickas avigt, 2 aviga, sätt 2 maskor på hjälpstickan
och håll den framför arbetet, 2 räta, sticka maskorna
från hjälpstickan räta, 1 avig*, upprepa *-* varvet ut.
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Varv 4: *1 avig, sticka omslaget och nästa maska rätt
tillsammans, 2 aviga, 4 räta, 1 avig*, upprepa *-*
varvet ut.
Sticka mönster till kroppen mäter 55 (55) 57 (57) 59
(59) 61 cm från överst på axeln, sista varvet skall vara
mönstervarv 4.
Maska av som maskorna visar, rät på rät och avig på
avig.
ÄRMKANTER (BÅDA STICKAS LIKA)
Börja mitt i botten av ärmhålet, plocka med sticka 4 mm
från rätsidan upp 92 maskor längs ärmhålet.
Sätt en markör som visar varvets början och sticka resår
(1 rät, 1 avig) runt till resåren mäter 8 cm.
Avmaska löst i resår.
MONTERING
Fäst alla trådändor. Vik ärmresåren dubbel mot
avigsidan och kasta löst fast avmaskningskanten mot
uppläggningen.
Skölj upp slipovern enligt tvättinstruktionen på
banderollen. Låt torka plant på en handduk.
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