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På Danmarks nordligaste punkt ligger Grenen, där kan man uppleva det fantastiska
skådespelet när Skagerack möter Kattegatt, våg mot våg.

STORLEKAR
S (M) L (XL)
MÅTT
Övervidd: 85 (95) 106 (117) cm
Hel längd: 56 (57) 58 (58) cm
STICKFASTHET
22 maskor och 34 varv stickat i mönster, halvpatent
med flätor, på sticka 4 mm = 10 x 10 cm.
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.
Kontrollera gärna stickfastheten flera gånger utmed
arbetets gång.
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MATERIAL
Garn från Filcolana
200 (200) 250 (250) g Merci färg 1061 (Bluestone)
100 (100) 125 (125) g Tilia färg 348 (Rainy Day)
Hela plagget stickas med en tråd i vardera kvaliteten
tillsammans.
Sticka 4 mm
Rundsticka 3,5 mm, 40 cm till halskanten.
Maskhållare.
Flätsticka/hjälpsticka.
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Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR
HPA (halvpatent på avigsidan): Gör ett omslag om
stickan och lyft nästa maska avigt, omslag ligger nu
tillsammans med maskan på högerstickan.
HPR (halvpatent på rätsidan): Maska och omslag
stickas rätt tillsammans.

Arbetsgång
Slipovern stickas i 2 delar, nerifrån och upp, och
stickas ihop på axlarna.
Halsringningen formas med förkortade varv.
Sist stickas polokragen.
Fram- och bakstycke sys samman i sidorna med en liten
slits längst ner.

Kantm: Första och sista maskan stickas hela tiden rät.
FlätaF (fläta framför = vänster): Sätt de följande
2 maskorna på en hjälpsticka framför arbetet, sticka
1 HPR, 1 avig maska, de 2 maskorna från hjälpstickan
stickas 1 HPR, 1 avig maska.
FlätaB (fläta bakom = höger): Sätt de följande
2 maskorna på en hjälpsticka bakom arbetet, sticka
1 HPR, 1 avig maska, de 2 maskorna från hjälpstickan
stickas 1 HPR, 1 avig maska.
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Beskrivning
PROVLAPP
Lägg med en tråd av vardera kvaliteten på sticka 4 mm
upp 27 maskor.
Varv 1 (avigsidan): 1 kantm, *1 avig, 1 rät*, upprepa
*-* till 1 maska återstår, 1 kantm.
Varv 2: 1 kantm, *1 rät, 1 avig*, upprepa *-* till
2 maskor återstår, 1 rät, 1 kantm.
Börja sticka halvpatent enligt följande:
Varv 3: 1 kantm, *1 HPA, 1 rät *, upprepa *-* till
2 maskor återstår, 1 HPA, 1 kantm.

BAKSTYCKE
Lägg med en tråd av vardera kvaliteten på sticka 4 mm
upp 93 (105) 117 (129) maskor.
Varv 1 (avigsidan): 1 kantm, *1 avig, 1 rät*, upprepa
*-* till 2 maskor återstår, 1 avig, 1 kantm.
Varv 2: 1 kantm, *1 rät, 1 avig*, upprepa *-* till
2 maskor återstår, 1 rät, 1 kantm.
Börja sticka halvpatent enligt följande:
Varv 3: 1 kantm, *1 HPA, 1 rät*, upprepa *-* till
2 maskor återstår, 1 HPA, 1 kantm.
Varv 4: 1 kantm, *1 HPR, 1 avig*, upprepa *-* till
2 maskor återstår, 1 HPR, 1 kantm.
Varv 3 och 4 bildar mönstret/halvpatent.

Varv 4: 1 kantm, *1 HPR, 1 avig*, upprepa *-* till
2 maskor återstår, 1 HPR, 1 kantm.

Sticka ytterligare 11 varv halvpatent.

Varv 3 och 4 bildar mönstret/halvpatent och upprepas.

Varv 16 (rätsidan): 1 kantm, *8 maskor halvpatent,
FlätaB*, upprepa *-* totalt 7 (8) 9 (10) ggr, 7 maskor
halvpatent, 1 kantm.

Sticka ytterligare 3 varv.
Varv 8 (rätsidan): 1 kantm, 1 HPR, 1 avig, FlätaB,
sticka 7 maskor halvpatent, 1 kantm.
Varv 9 - 15: Sticka halvpatent som maskorna visar.
Varv 16 (rätsidan): 1 kantm, *8 maskor halvpatent,
FlätaF*, upprepa *-* till 2 maskor återstår, 1 HPR,
1 kantm.
Varv 17 - 23: Sticka halvpatent som maskorna visar.
Upprepa varv 8 - 23, som är hela mönsterrapporten, till
totalt 38 varv är stickade.
Avsluta med 2 varv resår (1 rät, 1 avig) och maska av
som maskorna visar (rät på rät och avig på avig).
Mät hur många maskor och hur många varv det är på
10 centimeter och välj sedan grovlek på stickorna.

Varv 17 - 23: Sticka halvpatent som maskorna visar.
Varv 24 (rätsidan): 1 kantm, sticka 14 maskor
halvpatent, *FlätaF, sticka 8 maskor halvpatent*,
upprepa *-* totalt 6 (7) 8 (9) ggr, 5 maskor halvpatent,
1 kantm.
Varv 25 - 31: Sticka halvpatent som maskorna visar.
Upprepa varv 16 -31, det är dessa varv som utgör
mönsterrapporten. Gör inga flätningar på de yttersta
8 maskorna i var sida.
Sticka till bakstycket mäter c:a 34 cm från
uppläggningskanten (eller önskad längd).
Sista varvet stickas från avigsidan.
ÄRMHÅL
Minska, innanför de yttersta 6 maskorna, i båda sidor
för ärmhål vartannat varv (från rätsidan) enligt följande:
Nästa varv (varv med dubbelintagning): 1 kantm,
5 maskor halvpatent, sticka 3 maskor avigt tillsammans,
sticka enligt mönstret till det återstår 9 maskor, sticka
3 maskor avigt tillsammans, 5 maskor halvpatent,
1 kantm.
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Nästa varv: Sticka enligt mönstret som maskorna visar.
Upprepa de senaste 2 varven ytterligare 1 (3) 4 (5) ggr.
Nästa varv (rätsidan) (minskningsvarv): 1 kantm,
5 maskor halvpatent, sticka 2 maskor avigt tillsammans,
sticka enligt mönstret till det återstår 8 maskor, sticka
2 maskor avigt tillsammans, 5 maskor halvpatent,
1 kantm.
Nästa varv: Sticka enligt mönstret som maskorna visar.
Upprepa de senaste 2 varven ytterligare 1 (1) 3 (3) ggr.
12 (20) 28 (32) maskor är minskade och det är totalt
81 (85) 89 (97) maskor kvar.
Fortsätt att sticka enligt mönstret förutom på de 8 (10)
12 (10) yttersta maskorna i var kant, där görs inga
flätningar, de stickas endast i halvpatent.
Fortsätt sticka till 67 (69) 71 (71) varv från första
minskningsvarvet. Sista varvet stickas från avigsidan.
Axel och halsringning bak
Den sluttande axeln formas med förkortade varv så att
axelsömmarna kan stickas ihop.
Förkortat varv 1 (rätsidan): Sticka enligt mönstret till
det återstår 5 (7) 7 (7) maskor, vänd.

Det sista förkortade varvet (rätsidan): Gör ett
omslag om högerstickan, sticka halvpatent till 1 maska
återstår, 1 kantm.
Nästa varv: 1 kantm, sticka resår (1 avig, 1 rät) som
maskorna visar och sticka de 3 omslagen rätt
tillsammans med maskan efter så att de hål som bildats
vid vändningarna sluts, avsluta med 1 kantm.
Ta av garnet och låt höger axels 23 (25) 27 (29)
maskor vila på en maskhållare.
Vänster axel
Sätt tillbaka de yttersta 25 (27) 29 (31) maskorna
på en 4 mm sticka, låt de mittersta 31 (31) 35 (35)
maskorna sitta kvar på maskhållaren.
Börja sticka från rätsidan, vid halsen.
Förkortat varv 3 (rätsidan): 1 kantm, 1 HPR, sticka
2 maskor avigt tillsammans, sticka halvpatent till
6 maskor före omslaget från föregående varv, vänd.
Förkortat varv 4: Gör ett omslag om högerstickan,
sticka halvpatent till 4 maskor återstår, 2 räta, 1 HPA,
1 kantm,
Förkortat varv 5: 1 kantm, 1 HPR, sticka 2 maskor
avigt tillsammans, sticka halvpatent till 6 maskor före
omslaget från föregående varv, vänd.

Förkortat varv 2: Gör ett omslag om högerstickan,
sticka till det återstår 5 (7) 7 (7) maskor, vänd.
Förkortat varv 3: Gör ett omslag om högerstickan,
sticka 16 (16) 18 (20) maskor halvpatent, sticka
2 maskor avigt tillsammans, 1 HPR, 1 kantm, dela
arbetet genom att sätta de resterande maskorna på en
maskhållare, vänd.
Höger axel
Förkortat varv 4 (avigsidan): 1 kantm, 1 HPA,
2 räta, sticka halvpatent till 6 maskor före omslaget från
föregående varv, vänd.
Förkortat varv 5: Gör ett omslag om högerstickan,
sticka till det återstår 4 maskor, sticka 2 maskor avigt
tillsammans, 1 HPR, 1 kantm.
Förkortat varv 6: 1 kantm, sticka halvpatent till
6 maskor före omslaget från föregående varv, vänd.
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Förkortat varv 6: Gör ett omslag om högerstickan,
sticka halvpatent till 1 maska återstår, 1 kantm.

Förkortat varv 1 (avigsidan): 1 kantm, sticka
halvpatent till 5 (7) 7 (7) maskor återstår, vänd.

Det sista förkortade varvet (rätsidan): 1 kantm,
sticka resår (1 rät, 1 avig) som maskorna visar och
sticka de 3 omslagen avigt tillsammans med maskan
efter, avsluta med 1 kantm.

Förkortat varv 2: Gör ett omslag om högerstickan,
sticka halvpatent till 1 maska återstår, 1 kantm.

Ta av garnet och låt vänster axels 23 (25) 27 (29)
maskor vila på en maskhållare medan du stickar framstycket.
FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka på samma sätt som på bakstycket
upp till ärmhålet.
Minska för ärmhål på samma sätt som på bakstycket.
Fortsätt sticka till 54 (56) 58 (58) varv från ärmhålets
första minskningsvarv.
Halsringning
Nästa varv (rätsidan): 1 kantm, sticka 21 (23) 25
(27) maskor halvpatent, sticka 3 maskor avigt
tillsammans, 1 HPR, 1 kantm, sätt de resterande
maskorna på en maskhållare, vänd.
Sticka färdigt var sida av halsringningen för sig.
Vänster sida av halsringningen
Nästa varv (avigsidan): 1 kantm, sticka halvpatent till
1 maska återstår, 1 kantm.
Nästa varv: 1 kantm, sticka halvpatent till 4 maskor
återstår, sticka 2 maskor avigt tillsammans, 1 HPR,
1 kantm.
Nästa varv: 1 kantm, 1 HPA, 2 räta, sticka halvpatent
till 1 maska återstår, 1 kantm.
Nästa varv: 1 kantm, sticka halvpatent till 4 maskor
återstår, sticka 2 maskor avigt tillsammans, 1 HPR,
1 kantm.
Fortsätt sticka halvpatent utan minskningar på
resterande 23 (25) 27 (29) maskor i 8 varv.
Sista varvet stickas från rätsidan.
Axel
Den sluttande axeln formas med förkortade varv enligt
följande:
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Förkortat varv 3: 1 kantm, sticka halvpatent till
6 maskor före omslaget från föregående varv, vänd.
Förkortat varv 4: Gör ett omslag om högerstickan,
sticka halvpatent till 1 maska återstår, 1 kantm.
Upprepa varv 3 och 4 ytterligare 1 ggr.
Nästa varv (avigsidan): 1 kantm, sticka resår
(1 avig, 1 rät) över samtliga maskor och sticka de
3 omslagen rätt tillsammans med maskan efter, avsluta
med 1 kantm.
Ta av garnet men lämna en lång tråd som skall användas
till att sticka ihop axelmaskorna med senare.
Låt de 23 (25) 27 (29) axelmaskorna vila på en
maskhållare, sticka andra sidan av halsringningen.
Höger sida av halsringningen
Sätt de yttersta 27 (29) 31 (33) maskorna i andra sidan
på en 4 mm sticka, låt de mittersta 27 (27) 27 (31)
maskorna sitta kvar på maskhållaren.
Börja sticka från rätsidan, vid halsen.
Nästa varv (rätsidan): 1 kantm, 1 HPR, sticka
3 maskor avigt tillsammans, sticka halvpatent till
1 maska återstår, 1 kantm.
Nästa varv: 1 kantm, sticka halvpatent till 1 maska
återstår, 1 kantm.
Nästa varv: 1 kantm, 1 HPR, sticka 2 maskor avigt
tillsammans, sticka halvpatent till 1 maska återstår,
1 kantm.
Nästa varv: 1 kantm, sticka halvpatent till 4 maskor
återstår, 2 räta, 1 HPA, 1 kantm.
Nästa varv: 1 kantm, 1 HPR, sticka 2 maskor avigt
tillsammans, sticka halvpatent till 1 maska återstår,
1 kantm.
Fortsätt sticka halvpatent utan minskningar i 9 varv.
Sista varvet stickas från avigsidan.
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Den sluttande axeln formas med förkortade varv enligt
följande:
Förkortat varv 1 (rätsidan): 1 kantm, sticka
halvpatent till 5 (7) 7 (7) maskor återstår, vänd.

Sticka 20 varv resår, som maskorna visar.

Förkortat varv 2: Gör ett omslag om högerstickan,
sticka halvpatent till 1 maska återstår, 1 kantm.

Skölj upp slipovern enligt tvättinstruktionen på banderollen låt torka plant på en handduk.

Sticka 3 räta varv och maska därefter av alla maskor rätt.
Fäst trådändan.

Förkortat varv 3: 1 kantm, sticka halvpatent till
6 maskor före omslaget från föregående varv, vänd.
Förkortat varv 4: Gör ett omslag om högerstickan,
sticka halvpatent till 1 maska återstår, 1 kantm.
Upprepa varv 3 och 4 ytterligare 1 ggr.
Nästa varv (rätsidan): 1 kantm, sticka resår
(1 rät, 1 avig) över samtliga maskor och sticka de
3 omslagen avigt tillsammans med maskan efter, avsluta
med 1 kantm.
Ta inte av garnet.
Sammanfogning av axlarna
Lägg fram- och bakstycke räta mot räta (med avigsidorna utåt). Börja vid den sist stickade axeln, sätt
även maskorna från motstående axel på en sticka, håll
de båda stickorna parallellt i vänster hand, använd en
extrasticka och stick in den i 1:a maskan på den ena
stickan och sedan i 1:a maskan på den andra stickan,
sticka ihop maskorna rätt, maska samtidigt av
maskorna som du fortsätter att sticka ihop dem.
Ta av garnet. Sticka ihop den andra axeln på samma
sätt, använd den långa garnänden.
MONTERING
Vänd slipovern så att den får rätsidan ut igen och sy
ihop sidsömmarna med madrasstygn innanför den
yttersta kantm. Lämna ett sprund och börja 16 cm från
nederkanten och sy upp till ärmhålet, där
minskningarna börjar. Fäst trådändorna väl.
Halskant/polokrage
Sätt de vilande maskorna från bak- och framstycke på
en rundsticka 3,5 mm.
Börja efter bakstyckets maskor och plocka innanför
kantmaskan med garnet upp 17 maskor utmed
rundningen ner till maskorna på framstycket, sticka
framstyckets maskor i resår (som maskorna visar),
plocka upp 17 maskor utmed andra sidan av
halskanten fram till bakstyckets maskor = 92 (92)
92 (100) maskor.

Skagerrak

6 av 7

Skagerrak

7 av 7

