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FÄRGSTARKT, FANTASIFULLT OCH INSPIRERANDE
Så vill jag att min design uppfattas och upplevs.
Jag stickar tidlösa, unika, designade, färgstarka, glada, användbara
kläder för personer (i alla åldrar och storlekar) som gillar att synas och
sticka ut.
Jag stickar både för hand och på maskin i ull, akryl, lin eller bomull och
jag presenterar mina kollektioner under temat ”Från Topp till Tå”.
En sommarkollektion och en vinterkollektion blir det varje år även om
vissa modeller hänger med året om. Jag har senaste året börjat med
en herrkollektion.
För mig är färgerna det viktigaste och jag är inte alls noga med att det
är exakt samma kvalitet i plagget. Jag blandar hej vilt garner av ungefär samma grovlek. Eller leker med den struktur som blir av att använda olika grovlekar på garnet.
En utmaning som jag ger mig själv är att visa vad man kan göra av
restgarner, småslattar, upprepade misslyckade halvfärdiga stickningar
och det här hemskt fula garnet som det inte går att göra något av.
Jag visar ofta min design med vad jag kallar spratteldockor och fågelskrämmor.
STICKBESKRIVNINGAR Under 60- 70- och 80 talen stickade jag en
hel del för olika veckotidningar och magasin. Eftersom det är så länge
sen så finns i dag inte samma garner utan det gäller att försöka hitta
garn med motsvarande stickfasthet och att sticka ett prov först.
textilkonstnär katrin bawah
Beckmans väg 54, 44351 Lerum
073-7310085
www.katrinbawah.se
katrin@katrinbawah.se

JUMPER BESKRIVNINGAR

TELL MY WHY
textilkonstnär katrin bawah

PRESENTATION BESKRIVNINGAR

”Tell me why” heter den här lilla jumpern, som lämnar midjan bar. Lätt och rolig att göra själv, och
kostar inte många kronor.
Stickbeskrivningen publicerad i BildJournalen 14 december
1966
Resårstickad trång MINIJUMPER i ull med bård på magen
och ärmar i en av bårdfärgerna. Virkad picotkant som avslutning.

TELL ME WHY
textilkonstnär katrin bawah

STICKBESKRIVNING
T E L L M Y WH Y
MI DJE K O RT JUMPER
Storlek: 36-38
Material: Catrine
Garnåtgång: 4 nystan lila, 1 nystan grönt, 1 nystan rosa, restgarn eller brodergarn av ylle i färgerna gult,
lindblom och orange.
Stickor nr 5.
Bården: 2 v grönt. 2 v lila, 2 v gult. 3 v orange, 4 varv rosa, 2 v lindblom. 4 v rosa, 3 v orange. 2 v gult. 2 v lila,
2 v grönt.

Bakstycke: Lägg upp 56 maskor med lila och sticka 1 rät, 1 avig. När arbetet mäter 9 cm sticka
bården. Fortsätt med bottenfärgen tills hela stycket mäter 42-43 cm. Börja ta in 1 maska i början
av varje varv i 30 varv. Maska av.
Framstycke: Lägg upp 58 maskor och sticka som på bakstycket tills 16 varv återstår. Maska av
de 14 mittersta och sticka högersidan först. Maska av för halsen 1 m vartannat varv.
Ärmar: Lägg upp 33 maskor med grönt och sticka 1 rät och 1 avig. Efter 6 varv sticka randigt 5
v rosa 2 v gult, 5 v rosa. Fortsätt med grönt. När armen mäter 15 cm, ta in 1 maska i början av
varje varv i 30 varv. Maska av.
Montering: Sy ihop och pressa försiktigt på sömmarna. Virka 1 v fasta maskor och 1 v picot runt
hals- ärm- och nederkanterna.
design: textilkonstnär katrin bawah
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JUMPER BESKRIVNINGAR

IN MY DREAMS
textilkonstnär katrin bawah

PRESENTATION BESKRIVNINGAR

IN MY DREAMS
Ribbstickad kort-kort jumper
Stickbeskrivningen publicerades i BildJournalen 23 november 1966.
Kort och trång MINIJUMPER med olika resårstickning på livet och ärmarna. Enfärgat liv och en randig bård å ärmarna.
Randig resårkant i den rundringade halsringningen.

IN MY DREAMS
textilkonstnär katrin bawah

STICKBESKRIVNING
I N M Y D R EA M S
R I BB S T ICKAD KORT JUM PER
Storlek: 36-38
Material: Jakobsdals Palett
Garnåtgång: 3 nystan vitt och restgarner i fyra färger (eller 1-2 dockor ullbroderigarn i önskade färger).
Stickor nr 5 1/2, rundsticka nr 5.

Bakstycke: Lägg upp 56 maskor och sticka 2 räta, 2 aviga i 24 cm (från midjan till ärmhålen).
Börja ta in en maska i början av varje varv i 30 varv. Maska av.
Framstycke: Lägg upp 60 maskor och sticka 2 räta 2 aviga i 24 cm. Börja ta in som på bakstycket. När ni tagit in i 12 varv, maska av de 16 mittersta maskorna för halsringningen. Fortsätt
ärmringningen som vanligt, och för halsen tas 1 maska in vartannat varv 6 ggr.
Ärmar: Lägg upp 32 maskor och sticka 2 r, 2 a i 3 cm. Fortsätt sedan ärmen i slätstickning.
Randsticka nu enligt följande: 2 v ljusgrönt, 3 v mörkgrönt, 2 v vitt, 2 v lila, 2 v klargrönt, 2 v lila, 2
v vitt, 3 v mörkgrönt, 2 v ljusgrönt. Sticka sedan vitt tills ärmen mäter 15 cm. Ta in 1 maska i varje
sida varje rätt varv tills 2 maskor återstår. Maska av.
Montering: Sy ihop delarna och plocka upp halsmaskorna på rundstickan. Sticka resår 1 r, 1 a,
maska enligt följande. 2 v lila, 2 v knallgrönt, 2 v lila. Maska av.
design: textilkonstnär katrin bawah
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JUMPER BESKRIVNINGAR

IN MY DREAMS
textilkonstnär katrin bawah

JUMPER BESKRIVNINGAR

HELP
textilkonstnär katrin bawah

PRESENTATION BESKRIVNINGAR

HELP
Kort-kort-kort och snabb-snabb-stickad är den här jumpern.
Stickbeskrivningen publicerades i BildJournalen 21 mars
1967.
Mycket kort och trång resårstickad MINIJUMPER med en
bred bård över bysten och enfärgade ärmar. Bårdfärgerna
kommer igen i den rundringade halsringningen med en resårstickad kant.

HELP
textilkonstnär katrin bawah

STICKBESKRIVNING
HELP
KORT-KORT JUMPER
Storlek: 36-38
Material: 2-trådigt vävgarn eller Jakobsdals Palett
Garnåtgång: ca 4 nystan av bottenfärgen och 7 färger restgarn till ränderna eller en docka ullbrodergarn till
varje rand.
Stickor nr 5

Bak- och framstycket stickas lika:
Börja uppifrån. Lägg upp 32 maskor och sticka 1 rät, 1 avig hela tiden. I början av varje varv tas
en maska ut tills 64 maskor finns på stickan. (32 varv) Börja med bården och sticka den 26 cm
lång. Randa efter eget huvud. Sticka 10 varv av bottenfärgen. Maska av.
Ärmar: Lägg upp 10 maskor och sticka och ta ut som på bakstycket, 1 maska i början av varje
varv tills 42 maskor finns på stickan. Sticka rakt i 11 cm. Maska av.
Montering: Sy ihop delarna med garn och efterstygn från avigan utom vänster raglansöm bak.
Plocka upp m runt halsringningen och sticka 1 rät, 1 avig i 4 v. Sy sista raglansömmen. Pressa
försiktigt på sömmarna.
design: textilkonstnär katrin bawah
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JUMPER BESKRIVNINGAR

RANDIG JUMPER
textilkonstnär katrin bawah

PRESENTATION BESKRIVNINGAR

RANDIG RINGAD JUMPER
En tunn, tunn, randig jumper i glassfärger blir en julklapp
med påminnelse om sommaren.
Stickbeskrivningen publicerades i BildJournalen nr 47, 20
november 1968
Florstunn JUMPER i 1-trådigt (stickigt) vävgarn. Trång höftbenslångt liv och snäva ärmar.

RANDIG JUMPER
textilkonstnär katrin bawah

STICKBESKRIVNING
RA ND IG J U M PE R
R AN DIG RINGAD JUMPE R
Storlek: 36-38
Material: 50 g av vardera rosa, gulgrönt och lavendelblått 1-tr vävgarn. Detta garn är lite stickigt så man kan
i stället använda merceriserat tunt bomullsgarn om man är känslig. Jumpern kan naturligtvis stickas i vanligt tunt ullgarn av typ Ingalill men då blir den inte så gles och florstunn som den nu ger intryck av.
Stickor nr 4 och en kort rundsticka nr 4,
Stickfasthet: 20 m och 33 v = 10 cm.
Randning: 6 v rosa, 3 v lavendelblått, 3 v gulgrönt.

Bakstycke: Lägg upp 76 m med rosa. Börja randingen med en gång. Sticka 1 rät, 1 avig i 2 cm.
Byt till slätstickning. När stycket mäter 37 cm maskas av för raglan 1 m innanför de 2 yttersta m i
var sida vartannat v tills 22 m återstår (= 27 ggr). Sätt dem på en nål.
Framstycke: Lägg upp 76 m med rosa och börja randningen med en gång. Sticka 1 rät, 1 avig i
2 cm. Byt till slätstickning. När stycket mäter 37 cm maska av för raglan 1 m innanför de 2 yttersta m i var sida vartannat v 9 ggr. Sätt de 22 mittersta m på en nål och sticka var sida för sig;.
Fortsätt med raglanintagningarna tills inga m återstår,
Ärmar: Lägg upp 40 m med rosa och börja randningen med en gång. Sticka 1 rät, 1 avig i 10
cm. Byt till slätstickning och ta samtidigt ut 1 m i var sida vart 9:e v till 62 m. När hela stycket mäter 50 cm maska avför raglan 1 m innanför de 2 yttersta m i var sida vartannat v tills 8 m återstår
(= 27 ggr). Sätt dessa m på en nål.
Montering och halskant: Spänn ut och pressa de olika delarna. Sy ihop dem. Plocka upp 120
m runt halsen och sticka 1 rät, 1 avig i 3 v. Maska av löst.
design: textilkonstnär katrin bawah
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JUMPER BESKRIVNINGAR

VIT BLUS
textilkonstnär katrin bawah

PRESENTATION BESKRIVNINGAR

VIT BLUS
Vacker tröjblus i mönsterstickning med omlottknäppning och
raglanärm.
Stickbeskrivningen publicerades i BildJournalen nr 47, 20
november 1968.
Mönsterstickad med räta och aviga maskor är den omlottknäppta JUMPERN med lös passform och korta ärmar i raglanskärning.

VIT BLUS
textilkonstnär katrin bawah

STICKBESKRIVNING
V IT BL U S
V I T BL U S
Storlek: 38
Material: 250 gr Epas Etapp Allround
Stickor nr 5, virknål nr 4.
Stickfasthet: 18 m och 25 v = 10 cm
Mönster: 4 v slätstickning, 4 v 2 räta, 2 aviga

Bakstycke: Lägg upp 76 m och sticka 2 räta, 2 aviga i 6½ cm. Byt till mönstret och sticka tills
hela stycket mäter ca 32 cm. Ta in för raglan 1 m i var sida varje rätt v innanför de 2 yttersta m
tills 32 m återstår. Maska av.
Framstycke: Lägg upp 72 m och sticka 2 räta, 2 aviga i 6½ cm. Byt till mönsterstickning och ta
samtidigt in för halsringningen 1 m varje rätt v innanför de 2 yttersta m sammanlagt 50 ggr. Vid
ca 32 cm (28 intagningar) börjar intagningarna för raglan 1 m varje rätt v innanför de 2 yttersta
m. Sticka tills alla m är intagna. Det andra framstycket stickas likadant men åt andra hållet.
Ärmar: Lägg upp 48 m och sticka 2 räta, 2 aviga i 6½ cm. Byt till mönsterstickning och sticka tills
stycket mäter 15 cm. Ta in för raglan 1 m i var sida varje rätt v innanför de 2 yttersta m. När 4 m
återstår, maska av.
Montering: Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy raglansömmarna och sy
ärm- och sidsömmar i ett.
Virka 1 v fasta maskor runt fram och halskanter. Börja längst ner på högra framstycket och virka
4 luftmaskor, 2 fasta maskor 4 ggr. Fortsätt sedan att virka *1 m i varje v 2 ggr hoppa över 3:e v,
upprepa från*. Sy i 4 glasknappar i vänstra sidsömmen som motsvarar de 4 öglorna. Sy i hakar
där framstyckena möts och längst ner på vänstra framstycke.
design: textilkonstnär katrin bawah
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JUMPER BESKRIVNINGAR

GULVIT T-SHIRT
textilkonstnär katrin bawah

PRESENTATION BESKRIVNINGAR

STICKA I BOMULLSGARN
Ett varv då och då medan ni latar er i solen...blir till en jumper, en kjol, en tröja. Kanske stickar ni allihop och har den
vackraste av solgula sommardräkter. Ni stickar endast slätstickning och resår. Jumpern helt slät med resårstickade kanter. Kjolen utställd med blixtlås i sidanoch resårband i midjefållen. Tröjan son en kortärmad cardigan. Garnet ni stickar
med är Marks Bianca, i skönaste bomull.
Stickbeskrivningen publicerades i Femina nr 21, 1973
T-shirten är en del i en hel dress.

GULVIT T-SHIRT
textilkonstnär katrin bawah

STICKBESKRIVNING
G ULV IT T-S H IRT

G U L RA NDIG T-SHIRT

Storlek: 36-38-40-42
Mått, övervidd: 84-87-90-94
Längd, 51-52-53-54 cm.
Material: Marks Bianca
Garnåtgång: t-shirt: 3-3-4-4 nystan gult, 1-2-2-2 nystan vitt, 2-3-3-3 nystan oblekt.
Stickor nr 2½ och 3
Stickfasthet: 26 m slätstickning på stickor nr 3 = 10 cm
Randning: *3 v oblekt, 2 v vitt, 2 v gult, 2 v vitt, 3 v oblekt, 8 v gult. Upprepa från *.

T-SHIRTEN
Bakstycke: Lägg upp 110-114-118-122 m med gult på stickor nr 2½ och sticka 2 räta, 2 aviga i
2 cm. Byt till stickor nr 3 och slätstickning och sticka randningen. När hela stycket mäter 34-3435-35 om maskas av för ärmhålet först 3 m i var sida därefter 1 m innanför de två yttersta m i
var sida vartannat v 5 gånger. När ärmhålet mäter 17-17½-18-18½ cm maskas av för axel 9.8.8
- 9.9.8 - 9.9.9 - 10.9.9 m i var sida. Maska av resterande 44-46-48-50 m.
Framstycke: Lägg upp och sticka som på bakstycket till ärmhålet mäter 7-7½-8-8½ cm. Maska
av de 34-36-38-40 mittersta m och sticka var sida för sig. Ta in 1 m innanför de två yttersta m vid
halsringningen vartannat v 5 gånger. När ärmhålet mäter 17-17½-18-18½ cm maskas av för axel
som på bakstycket.
Ärmar: Lägg upp 74-78-82-86 m på stickor nr 2½ med gult och sticka 2 räta, 2 aviga i 2 cm. Byt
till stickor nr 3 och slätstickning och sticka efter randningen. När ärmen mäter 8 cm maskas av
för ärmhål först 4 m i var sida därefter 1 m innanför de två yttersta m i var sida vartannat v till
26~26-30-32 m återstår. Maska av.
Montering: Spänn ut alla delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop höger axel på jumpern. Plocka upp m med gult på stickor nr 2½ runt halsringningen och sticka 2 räta, 2 aviga i 6 v.
Maska av. Sy ihop jumpern. Pressa lätt på alla fållar, sömmar och kanter.
design: textilkonstnär katrin bawah
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JUMPER BESKRIVNINGAR

GULVIT T-SHIRT
textilkonstnär katrin bawah

JUMPER BESKRIVNINGAR

GRÖNROSA JUMPERSET
textilkonstnär katrin bawah

PRESENTATION BESKRIVNINGAR

STICKA RANDIGT
Olivgrönt och knallrosa är vackert ihop. Här i kofta med korta
vida ärmar över slätsickad, långärmad och rundringad tröja,
gjorda i bomullsgarn.
Stickbeskrivningen publicerades i Hennes nr 45 4 november
1976
Grön slätstickad JUMPER med rosa regelbundna ränder.
Slätstickad, kortärmad KOFTA med rosa resårstickat ok och
rosa resårstickad kanter.

GRÖNROSA JUMPERSET
textilkonstnär katrin bawah

STICKBESKRIVNING
G RÖ NRO S A J U MP ER SE T
K O F TA I GRÖNT OCH RO SA
Storlek: 36-38-40-42
Mått, övervidd: 81-84-87-90 cm
Stussvidd: 89-92-95-98 cm
Jackans längd: ca 65 cm
Material: Strömmas Corona
Garnåtgång: 3-3½-4-4½ hg grönt och 1½-1½-2-2 hg rosa
Stickor: nr 2½ och 3.
Stickfasthet: 29 m slätstickning på stickor nr 3 = 10 cm.

Bakstycke:
Lägg upp med rosa på stickor nr 2½ 124-128-132-136 m och sticka rätstickning i 8 cm. Byt till
stickor nr 3 och grönt och sticka slätstickning till hela stycket mäter 55 cm (eller önskad längd).
Byt till stickor nr 2½ och rosa och sticka 2 räta, 2 aviga i 10 cm. Maska av för axel 12,13,13 13,13,13 - 13,13,14 - 13,14,14 m i var sida. Sätt resterande 50-52-54-56 m på en nål.
Framstycke:
Lägg upp 62-64-66-68 m som på bakstycket och sticka lika till 4 rosa v är stickade på oket. Sätt
18-19-20-21 m på en nål och ta in 1 m vart 4:e v 7 ggr för halsringningen. Maska av för axel som
på bakstycket. Andra framstycket stickas lika men åt motsatt håll.
Ärmar:
Lägg upp med rosa på stickor nr 2½ 124-128-132-136 m och sticka rätstickning i 3 cm. Byt till
stickor nr 3 och grönt och sticka slätstickning till hela stycket mäter 11-12-13-14 cm. Byt till stickor nr 2½ och rosa och sticka 2 räta 2 aviga i 3 cm. Maska av.
Montering:
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop jackan. Plocka upp m runt halsringningen med rosa på stickor nr 2½ och sticka 2 räta, 2 aviga i 2 cm. Maska av. Plocka upp och
sticka längs framkanterna på samma sätt i 2½ cm. På höger framstycke görs efter 1 cm knapphål. Dessa stickas över 3 m och med 27 m mellanrum. Sy i knappar. Pressa på alla sömmar.
design: textilkonstnär katrin bawah
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STICKBESKRIVNING
G RÖ NRO S A J U MP ER SE T
J U M P E R I GRÖNT OCH RO SA
Storlek: 36-38-40-42
Mått, övervidd: 81-84-87-90 cm
Plaggets längd: 58-59-61-62 cm
Material: Strömmas Corona
Garnåtgång: 2½-3-3½-4 hg grönt
1½-2-2-2 hg rosa
Stickor: nr 2½ och 3
Stickfasthet: 29 m slätstickning på stickor nr 3 = 10 cm
Randning: 20 v grönt, 6 v rosa, 6 v grönt, 6 v rosa upprepas.

Bakstycke:
Lägg upp med rosa på stickor nr 2½ 112-116-1220-124 m och sticka 2 räta, 2 aviga i 3 cm. Byt till
stickor nr 3 och sticka slätstickning efter randningen. När stycket mäter 40-41-42-43 cm maskas
av för ärmhål 3 m i var sida. Sticka till ärmhålet mäter 18-18-19-19 cm. Maska av för axel 10,9,9 10,10,9 - 10,10,10 - 11,10,10 m i var sida. Sätt resterande 50-52-54-56 m på en nål.
Framstycke:
Lägg upp och sticka lika som bakstycket till ärmhålet mäter 9-9-10-10 cm. Sätt de 40-42-44-46
mittersta m på en nål och sticka var sida för sig. Ta in 1 m vartannat v 5 ggr för halsringning.
Sticka ärmhål och axel som på bakstycket. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
Ärmar:
Lägg upp med rosa på stickor nr 2½ 68-72-76-80 m och sticka 2 räta 2 aviga i 5 cm. Byt till stickor nr 3 och sticka slätstickning efter randningen. Ta ut 1 m i var sida var 3:e cm 13 ggr. När ärmen
mäter 45-46-47-48 cm maskas av för kullen först 3 m i var sida, sedan 1 m i var sida vartannat v
till 22-24-26-28 m återstår. Maska av.
Montering:
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop höger axel. Plocka upp m runt halsringningen med rosa på stickor 2½ och sticka 2 räta, 2 aviga i 2 cm. Maska av. Sy ihop resten av
jumpern. Pressa på alla sömmar.
design: textilkonstnär katrin bawah
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JUMPER BESKRIVNINGAR

ROSA LINNE
textilkonstnär katrin bawah

PRESENTATION BESKRIVNINGAR

SOMMARSTICKAT
En blandning av två sorters garn har använts i dessa läckra
rosa/röda sommarplagg i bomull. De rosa partiena på det
resårstickade linnet får en fint melerad effekt genom att de
stickas med en rosa och en röd tråd.
Stickbeskrivningen publicerades i Femina nr 18, 3 maj 1979.
Rosa resårstickat linne med röda kanter och knappslå av
band. Klädd modell med små ärmhål och rund ringning.

ROSA LINNE
textilkonstnär katrin bawah

STICKBESKRIVNING
RO SA L IN N E
R O S A L INNE
Storlek: 36 - 38 - 40 - 42
Mått, övervidd: 83 - 87 - 91 - 95 cm
Plaggets längd: 54 - 56 - 58 - 60 cm
Material: Stella och Merci från Gustav Werner
Garnåtgång: 3 - 4 - 4 - 4 nystan rosa och 1 nystan rött Stella,
2 - 3 - 3 - 3 nystan rosa och 1 nystan rött Merci
Stickor: nr 4½ och 5.
Stickfasthet: 22 m ribbstickning på stickor nr 5 = 10 cm.
Stickas med 1 tr Stella och 1 tr Merci i samma färg.

Linnet stickas i ett stycke upp till ärmhålet.
Lägg upp med röd blandning på stickor 4½ 182 - 190 - 198 - 206 m och sticka 2 r 2 a. Efter 3 v
byt till rosa blandning och stickor 5. När arbetet mäter 36 - 37 - 38 - 39 cm avmaskas för ärmhål.
Sticka 40 - 42 - 44 - 46 m (höger framstycke) maska av 13 m, sticka 76 - 80 - 84 - 88 m (bakstycke), maska av 13 m, sticka 40 - 42 - 42 - 46 m (vänster framstycke).
Sticka vart stycke för sig, börja med vänster framstycke:
Ta in för ärmhål 1 m vartannat v sammanlagt 10 - 11 - 12 - 13 ggr. Halsringningen avmaskas
samtidigt men efter 2 v först 10 - 11 - 12 - 13 m sedan 1 m vartannat v 10 ggr. Sticka till ärmhålet
mäter 19 - 20 - 21 - 22 cm. Maska av.
Bakstycke:
Ta in för ärmhål 1 m i var sida vartannat v 9 - 10 - 11 - 12 ggr. När ärmhålsintagningarna är klara
maska av för halsringningen först de 28 - 30 - 32 - 34 mittersta m och sticka var sida för sig. Ta in
1 m vid halsen vartannat v 5 ggr. Sticka till ärmhålet mäter 19 - 20 - 21 - 22 cm. Maska av. Andra
sidan stickas lika men åt motsatt håll.
Höger framstycke: Stickas lika som vänster framstycke men åt motsatt håll.
Montering:
Spänn ut efter sträckningen mellan fuktiga dukar och låt torka. Plocka upp ca 78 - 82 - 86 - 90
m runt ärmhålen med rött på st 4½ och sticka 2 r 2 a i 3 v. Maska av. Sy ihop axelsömmarna.
Plocka upp ca 150 - 156 - 162 - 168 m runt halsringningen med rött och sticka på samma sätt.
Maska av. Sy fast ripsband längs framkanterna. Sy knapphål och sy i knappar.
design: textilkonstnär katrin bawah
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JUMPER BESKRIVNINGAR

VIT LÅNGVÄST
textilkonstnär katrin bawah

PRESENTATION BESKRIVNINGAR

VIT STICKAD LÅNGVÄST
En annorlunda jacka - en variant av långvästen, som vi så
gärna vill ha i höst. Passar lika bra till långbyxor som till kjol.
Den stickas i rätstickning med midjebandet i ribbstickning
och knäpps med tre små knappar.
Stickbeskrivningen publicerades i BildJournalen nr 40, 2 oktober 1968.
Den rätstickade VÄSTEN har rak sjalkrage och resårstickad
midja.

VIT LÅNGVÄST
textilkonstnär katrin bawah

STICKBESKRIVNING
V I T L Å N GV ÄS T
V I T S T IC KAD LÅNGVÄST
Storlek: 36-38
Material: 200 g vitt Epas Baby Doll eller i färg Bambou Populär Stickor nr 6
Stickfasthet: 14 m och 30 v = 10 cm

Bakstycke: Lägg upp 68 m och sticka rätstickning i 30 cm. Byt till resårstickning, 2 räta, 2 aviga i
5 cm. Byt till rätstickning och sticka till hela stycket mäter 55 cm. Maska av för ärmhålet 3 m i var
sida 3 ggr. Sticka till hela stycket mäter 70 cm. Maska av.
Framstycke: Lägg upp 48 m sticka rätstickning i 30 cm. Byt till resårstickning, 2 räta, 2 aviga i 5
cm. Byt till rätstickning. Sticka tills hela stycket mäter 55 cm. Maska av på höger sida för ärmhålet, 4 m varje rätt v 4 ggr. Sticka tills hela tycket mäter 70 cm. Maska av. Det andra framstycket
stickas lika, men avmaskningen för ärmhålet görs på vänster sida.
Montering: Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy sidsömmarna. Plocka upp
ca 56 m runt ärmhålet (32 m på framstycket och 24 m på bakstycket) och sticka 2 räta, 2 aviga i
5 v. Maska av. Sy axelsömmen 8 cm. Pressa kragen mot rätsidan från axelsömmen till resårmidjan. Sy i 4 pyttesmå glasknappar i resårstickningen och knäpp dem genom maskhålen.
design: textilkonstnär katrin bawah
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PRESENTATION BESKRIVNINGAR

VÄST I KATTENS ANITA
Stickbeskrivning 81033 för Gustaf Werner
Enfärgad, hålmönstrad VÄST i gult. Den har V-ringning,
västsnibb fram och små ärmhål.

GUNILLA
textilkonstnär katrin bawah

STICKBESKRIVNING
G U N IL L A
V ÄS T

Storlek. 130 (140) 150 (160) 170 centilong.
Garnåtgång. 2 (2) 3 (3) i n i Kattens Anita.
Stickor. Aero 5 mm. Virknål. Aero 5 mm. Tillbehör. 3-4 knappar.
Mått. Bröstvidd (personligt mått) 68 (73) 78 (82) 86,
Bröstvidd (plaggets mått) 73 (78) 83 (87) 91,
Rygglängd ca 29 (31) 36 (39) 42 cm.
Masktäthet. 15 m och 20 v mönsterstickning på st 5 = 10 cm.
Mönster enl diagram.

Bakstycke. Lägg med stickor 5 upp 52 (55) 58 (61) 64 m och sticka mönster enligt diagram. När
arbetet mäter 11 (12) 16 (18) 19 cm avmaskas för ärmhål 3 (4) 4 (5) 5 m i var sida därefter 1 m
i var sida vartannat v 3 ggr. När ärmhålet mäter 18 (19) 20 (21) 23 cm avmaskas de 20 (21) 22
(23) 24 mittersta m och sticka var sida för sig. Maska av för nacken 1 m varje v 2 ggr. Maska av
resterande 8 (8) 9 (9) 10 m.
Vänster framstycke. Lägg upp 3 m sticka 2 v. Sticka enligt diagram. Lägg upp i slutet av varje
rätvarv 2 m 3 (3) 4 (4) 5 ggr. Och i slutet av varje avigvarv 5, 5, 6 (5, 6, 6) 4, 4, 4, 5 (4, 4, 5, 5) 3,
3, 4, 4, 4 m till 25 (26) 28 (29) 31 m. Sticka rakt i 11 (12) 16 (18) 19 cm. Maska av för ärmhäl som
på bakstycket och minska samtidigt för V-ringning 1 m innanför de 2 yttersta m vart 3:e v 11 (11)
12 (12) 13 ggr.
Höger framstycke. Stickas lika men åt motsatt håll.
MONTERING.
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter den angivna masktätheten och låt torka. Sy ihop
sidoch axelsömmar. Virka ett v fm runt alla kanter med 1 m i varje m och 1 m i varje v men hoppa
över vart 4:e v. Virka på höger framstycke 3 el. 4 öglor av lm med jämna mellanrum som knapphål. Sy i knappar.
design: textilkonstnär katrin bawah
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PRESENTATION BESKRIVNINGAR

VÄST I KATTENS ANITA
Stickbeskrivning 81021 för Gustaf Werner
Randig, mönsterstickad VÄST i rosa och vitt med rosa resårstickade kanter. Den har V-ringning och små ärmhål.

KATTENS VÄST
textilkonstnär katrin bawah

STICKBESKRIVNING
K AT T EN S V ÄS T
V ÄS T
Storlek: 34 (36) 38 (40) 42 (44)
Material: Kattens Anita
Garnåtgång: 3 (3) 3 (4) 4 (4) n av bottenfärgen,
2(2) 2(3) 3(3) n av mönsterfärgen (1151)
Stickor: Aero 4½ och 5½ mm.
Mått: Bröstvidd (personliga mått) 76 (80) 84 (88) 93 (98)
Bröstvidd (plaggets mått) 81 (85) 89 (93) 98 (103)
Rygglängd ca 54 (55) 56 (57) 58 (59) cm
Masktäthet: 14 m och 26 v mönsterstickning på st 5½ mm = 10 cm.
Kontrollera masktätheten noga, om den inte stämmer, byt till grövre eller tunnare st.
Mönster enl diagram.

Bakstycket:
Lägg med bottenfärg på st 4½ upp 56 (60) 64 (66) 70 (72) m och sticka resår 2 r 2 a i 3 cm samt
öka 1 m på sista resårvarvet. Byt till st 5½ och sticka 2 v rätstickning Sticka därefter mönster
enl diagram utom på den yttersta m i var sida som stickas rät alla v och ej ingår i mönstret. När
arbetet mäter 35 cm avmaskas för ärmhålet 3, 1, 1 m i var sida. När ärmhålet mäter 19 (20) 21
(22) 23 (24) cm avmaskas 6, 5 (7, 6) 7, 7 (7, 7) 8, 8 (8, 8) m för vardera axeln. Samtidigt med
1:a axelavmaskningen avmaskas de 25 (25) 27 (29) 29 (31) mittersta m för nacken och var sida
stickas färdig för sig.
Vänster framstycke:
Lägg med bottenfärg på st 4½ upp 26 (28) 30 (32) 34 (36) m och sticka resår 2 a 2 r i 3 cm samt
öka 1 m på sista resårvarv. Byt till st 5½ och sticka 2 v rätstickning. Sticka mönster enl diagram
utom på den yttersta m i var sida som stickas rät alla v och ej ingår i mönstret. När arbetet mäter
35 cm avmaskas för ärmhålet som på bakstycket och samtidigt minskas vid framkanten för halsen. Gör 1 intagning (= sticka tills 2 m rätt) innanför den yttersta m med 1 varvs mellanrum 4 (4)
4 (5) 5 (6) ggr och med 3 varvs mellanrum 7 (7) 8 (9) 9 (10) ggr. När ärmhålet mäter 19 (20) 21
(22) 23 (24) cm avmaskas för axeln som på bakstycket.
Höger framstycke:
Stickas lika vänster men åt motsatt håll. Intagningarna görs genom att lyfta 1 m, 1 r, drag den
lyfta m över.
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STICKBESKRIVNING
K AT T EN S V ÄS T
Montering:
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter den angivna masktätheten och låt dem torka. Sy ihop
axelsömmarna.
Vänster framkant:
Börja mitt på nacken. Använd st 4½ och bottenfärg. Lägg upp 1 ny m (sömsmån), plocka upp ca
14 (14) 15 (16) 16 (17) m utmed halva nacken, plocka upp 1 m i varje v och hoppa över ca vart
4:e v utmed framstycket. Sticka resår 2 r 2 a i 3 cm. Maska av i resår.
Höger framkant:
Plocka upp och sticka lika vänster framkant men åt motsatt håll. Efter ca 1 cm görs 5 knapphål
med jämna mellanrum. Det nedersta ca 1 1/2 cm från nederkanten och det översta ca 2 cm innan första intagning för halsen. Knapphålen görs över 2 m som avmaskas och åter läggs upp på
nästa v.
Ärmhålskanter:
Plocka från rätsidan innanför den yttersta m, med bottenfärg och st 4½ upp 1 m i varje v och
hoppa över ca vart 4:e v. Sticka resår 2 r, 2 a i 3 cm. Maska av i resår.
Sy ihop sidsömmarna med 1 m i var sida till sömsmån. Tränsa knapphålen och sy i knappar.
design: textilkonstnär katrin bawah
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