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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
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PRESENTATION BESKRIVNINGAR

I LOVE BEATLES
Partyklänningen, den lilla trånga, stickar ni lätt själv efter vår
beskrivning.
Stickbeskrivningen publicerades i BildJournalen , 23 november 1966.
Oregelbunden randning har den här kort-korta KLÄNNINGEN med kort ärm och rund ringning. Modellen är snäv med
lätt utställd kjol.
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STICKBESKRIVNING
3 - 1
G RÖ N K L ÄNNING MED V I TA RÄNDER
Storlek 38:
Material: 2-tr vävgarn eller Jakobsdals Palett
Garnåtgång: 3 hg grönt, 2 hg vitt
Stickor nr 5.

Bakstycke och framstycke stickas lika:
Börja uppe vid halsen. Lägg upp 30 maskor (ganska löst) med vitt garn. Sticka 1 rät och 1 avig
i 6 varv. Byt till grönt och slätstickning. Ta ut 1 maska i var sida varje rätt varv. När 64 maskor
finns på stickan, sticka rakt i 14 cm. Börja randa med vitt spontant hur som helst och ta ut i
maska 15 maskor från kanten i var sida vart 8:e varv. Sticka tills 10 cm är kvar till full längd. (De
10 cm som fattas drar man ut vid pressningen.) Sticka ett avigvarv på rätsidan och 8 varv grön
slätstickning som fåll. Maska av löst.
Ärmar: Börja uppifrån. Lägg upp 10 maskor med vitt garn och sticka 1 rät, 1 avig i 6 varv. Börja
med grönt och slätstickning. Ta ut en maska i varje sida varje rät varv tills 40 maskor på stickan.
Sticka rakt i 12-14 cm. Sticka 2 varv vitt, 2 varv grönt slätstickning och 6 varv vitt 1 avig 1 rät.
Maska av.
Montering: Nåla upp delarna på mjukt underlag (strykfilt) och spänn ut fram- och bakstycke till
önskad längd och bredd. Pressa och sy ihop. Fålla upp kjolen.
design: textilkonstnär katrin bawah
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PRESENTATION BESKRIVNINGAR

”RYTHM-A-NING” KLÄNNING
För 16 kronor kan ni få en härlig festklänning! Virkad i vävgarn. Till den klänningen har flickan på skoj ett klockarmband på var handled - utan klocka!
Virkbeskrivningen publicerades i BildJournalen 28 december
1966.
Lätt utställd, mönstervirkad kjol och randigt trångtliv har den
ärmlösa KLÄNNINGEN med V-ringning och ett virkat picot-varv runt hals- och ärmringningar.

LILARANDIG KLÄNNING
textilkonstnär katrin bawah

STICKBESKRIVNING
LI LA RA N D IG KL Ä N N IN G
K L ÄN NIN G MED MÖNST ERVI RKAD KJO L
Storlek: 38-40.
Material: 2-trådigt vävgarn
Garnåtgång: 4 hg restgarner i flera färger
Virknål: nr 5.
Mönster: * hoppa över 2 maskor 5 stolpar i nästa maska, hoppa över 2 maskor, 1 fast maska i nästa maska.
Upprepa från *.

KJOLEN: bak- och framstycket stickas lika.
Lägg upp 59 m plus 2 m som höjd för första varvet.
1:a varvet virkas stolpar.
2:a varvet virkas mönstret men börja så här för att få rak kant: 3 stolpar i första maskan, hoppa
över 2 m, 1 fast maska i nästa maska. Börja från * i mönstret. Upprepa varv 2 i 6 varv.
7:e varvet: virka 5 stolpar i första maskan (uttagning), annars som varv 2.
8:e varvet: virkas som varv 7.
Fortsätt som varv 2 i ytterligare 4 varv. Gör två uttagningsvarv som varv 7. Fortsätt som varv
2 tills 12 cm återstår till önskad kjollängd. Mät från midjan och ner. Spänn ut kjoldelarna till full
längd och bredd och låt den ligga under våta handdukar över natten eller tills de är alldeles torra
igen.
Överdelens randning virkas med 2 varv i varje färg.
Bakstycket: börja vid stolpvarvet på kjolen och virka stolpar randigt. Ta in 1 maska i var sida de
tre första varven. Efter 23-24 cm avmaskas för ärmhålet, 5 maskor första varvet, 3 maskor andra
varvet och 2 maskor tredje varvet. Efter 13 cm, mätt från ärmhålsintagningarna, virkas 2 varv på
de 6 yttersta maskorna i var sida för axeln.
Framstycket: virka som bakstycket tills 10 varv återstår. Dela då av stycket på mitten och virka
höger sida först. Ta in för v-ringningen 1 maska varje varv i 10 varv. Då skall 6 maskor vara kvar
för axeln. Gör andra sidan lika.
Montering: sy ihop sid- och axelsömmar och pressa. Virka runt hals- och ärmringning. 1:a varvet
virkas fasta maskor. 2:a varvet virkas * 3 luftmaskor, 1 smygmaska i första maskan, 2 smygmaskor. Upprepa från *.
design: textilkonstnär katrin bawah
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PRESENTATION BESKRIVNINGAR

STICKAD KLÄNNING
Stickbeskrivningen publicerades i BildJournalen 5 juli 1967.
Ränder i bårder på det resårstickade trånga livet har den här
kort-korta KLÄNNINGEN med kort bårdrandig ärm och rund
ringning. Modellen är snäv med lätt utställd slätstickad kjol.

BLÅRANDIG KLÄNNING
textilkonstnär katrin bawah

STICKBESKRIVNING
B LÅ RA N D IG K L ÄN N IN G
B L Å MIN I KLÄNNING
Storlek: 36-38
Material: Catrine
Garnåtgång: 3 hg av bottenfärgen, ½ hg av vardera två bårdfärger
Stickor, nr 4, en lång och en kort rundsticka nr 4
Bården: 3 v rosa, 2 v grönt, 3 v rosa

KJOLEN: (stickas på långa rundstickan)
Lägg upp 230 m och sticka 6 v slätstickning (bara räta m på rundstickan). Sticka ett avigt v där
fållen skall vikas. Sticka 10 v slätstickning. Fäst en tråd i avvikande färg där v börjar och tråckla
fast den trådrakt uppåt allt eftersom arbetet växer så är det lätt att hålla reda på intagningarna
som skall göras 15 m in från varje ”sidsöm”. Räkna vänster sidsöm där v börjar alltså i markeringen och sticka ihop 2 m till 1 m 15 m från ”sidsömmen”. Höger sidsöm blir vid första intagningen
efter 115 m, där görs också en markering. Intagningarna görs lika både på fram- och bakstycket.
Det blir alltså ett rakt stycke på 30 m i varje sida för att kjolen skall falla snyggt.
Intagningarna upprepas vart 5 v tills 122 m återstår. Byt till resårstickning 1 rät, 1 avig och sticka i
4 v. Byt till vanliga stickor och sticka bak- och framstycket var för sig.
Bakstycke: Sticka på 61 m. Sticka bården, 4 v blått, bården och 8 cm blått. Börja ta in för raglan
1 m i början av varje v i 36 v. Sätt resterande m på en nål.
Framstycke: Stickas som bakstycket tills 20 v på raglanintagningarna är stickade. Sätt de mittersta 25 m på en nål och sticka rakt vid halsringningen men ta in som vanligt för raglan.
Ärmar: Lägg upp 42 m och sticka 1 rät, 1 avig. Sticka 4 v blått, bården i 3 omgångar, 4 v blått.
Därefter börjar raglanintagningarna som på bakstycket och samtidigt randas, bården, 4 v blått 3
gånger.
Montering och halskant: Sy ihop delarna. Plocka upp maskorna från nålarna och halsringningen på den korta rundstickan och sticka 1 rät, 1 avig runt halsen, 2 v rosa, 2 v grönt, 2 v rosa.
Maska av. Fålla upp kjolen. Pressa försiktigt på fåll och sömmar.
design: textilkonstnär katrin bawah
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PRESENTATION BESKRIVNINGAR

RÖD DANSKLÄNNING
En dansklänning med djup urringning stickar ni i garn som
glimmar.
Stickbeskrivningen publicerades i BildJournalen nr 47, 20
november 1968.
Resårstickad trång KLÄNNING med resår i ränder som ger
en lätt klockad, lite vippig kjol och sitter åt över höfterna. Modellen har slätstickade kupor och hängslen.

RÖD KLÄNNING
textilkonstnär katrin bawah

STICKBESKRIVNING
RÖ D K L ÄN N IN G

R ÖD DA NSKLÄNNING

Storlek: 36 kort (lång) kjol
Material: 250 gr (400) gr Jakobsdals Kinggarn
Stickor nr 5, virknål nr 4.
Stickfasthet: 20 m och 26 v = 10 cm
Mönster: Ett parti slätstickning, ett parti resårstickning, 1 avig, 1 rät. Slätstickningens avigvarv = klänningens rätsida.

Bakstycke: Lägg upp 158 m och sticka 4 v slätstickning för fållen. Sticka mönstret 9 m slätstickning, 9 m resår, sluta med 9 m slätstickning,. Vid 5(10) cm tas 1 m in mitt i varje slätstickningsparti så att mönstret blir 8 m slätstickning, 9 m resår. När stycket mäter 10 (20) cm tas ytterligare
1 m in mitt i varje slätstickningsparti osv var 5:e (10:e) cm tills 1 m återstår av slätstickningspartiet och alltså hela stycket bildar ett resårparti (80 m). Sticka 6 v och ta sedan in 1 m i var sida.
Vid 5 cm resårstickning tas in enligt följande: sticka 8 m, 3 m tills, sticka 17 m, 3 m tills, sticka
17 m, 3 m tills, sticka 17 m, 3 m till sticka 8 m. Fortsätt sticka till hela stycket mäter 72 (112) cm.
Maska av de 14 mittersta m och sticka var sida för sig. Sticka ett v. Maska av de 14 nästa m.
Sticka ett v. Maska av de 14 sista m. Sticka likadant på andra sidan.
Framstycke: Lägg upp och sticka som på bakstycket till resårstickningen över hela arbetet börjar. Sticka rakt tills hela stycket mäter 64 (104) cm. Börja med kuporna.
Varv 1: 20 m resår, 10 m slätstickning, 20 m resår, 10 m slätstickning, 20 m resår.
Varv 2: 18 m resår 13 m slätstickning, 18 m resår, 13 m slätstickning, 18 m resår.
Varv 3: 16 m resår, 16 m slätstickning, 16 m resår, 16 m slätstickning, 16 ni resår.
Varv 4: 14 m resår, 19 m slätstickning, 14 m resår, 19 m slätstickning, 14 m resår.
Varv 5: 12 m resår 22 m slätstickning 12 m resår 22 m slätstickning, 12 m resår.
Varv 6: 10 m resår, 25 m slätstickning, 10 m resår, 25 m slätstickning, 10 m resår.
Varv 7: 8 m resår, 28 m slätstickning, 8 m resår, 28 m slätstickning, 8 m resår.
Varv 8: 6 m resår. 31 m slätstickning, 6 m resår, 31 m slätstickning, 6 m resår.
Varv 9: 4 m resår, 34 m slätstickning, 4 m resår, 34 m slätstickning, 4 m resår.
Varv 10: 2 m resår, 37 m slätstickning, 2 m resår, 37 m slätstickning, 2 m resår.
Varv 11 och 12: helt i slätstickning. Dela på stickningen och sticka var sida 40 mi för sig. För
halsringningen ta in 1 m vart 4:e v 12 ggr. För ärmringningen sticka 8 v från delningen, ta sedan
in 1 m vartannat v 20 ggr. Fortsätt sticka på de 8 återstånde m i cirka 30 cm. Sticka ett knapphål
1:a v: maska av de 2 mittersta m. 2:a v: lägg upp 2 m mitt över de 2 avmaskade. Sticka 2 v, ta in
1 m i var sida varje v 4 ggr. Båda sidor stickas lika.
Montering: Pressa lätt på kjolen, bystkuporna och hängslena. Sy sidsömmarna och pressa.
Virka ett v fm runt överkanten, *1 m i varje v 2 ggr, hoppa över ett v. Upprepa från* (framstycket).
**1 m i varje m 2 ggr, hoppa över en m. Upprepa från** (bakstycket). Pressa kanten.
design: textilkonstnär katrin bawah
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PRESENTATION BESKRIVNINGAR

DET SKA VARA NÅGOT STICKAT I HÖST
Den här slätstickade klänningen i den nya rödlila färgen har
ribbstickat midjeparti som gör att den sitter perfekt.
Stickbeskrivningen publicerades i BildJournalen nr 40, 2 oktober 1968.
Slätstickad randig kjol som rynkas lätt mot resårstickat höftoch midjeparti har KLÄNNINGEN med slätstickat liv, rund
ringning och kort ärm i raglanskärning.

RÖDGUL KLÄNNING
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STICKBESKRIVNING
RÖ DGU L K L ÄN N IN G
R ÖD L I L A KLÄNNING
Storlek: 36-38
Material: Domus Beckasine eller Bambou Populär
Garnåtgång: 6 nystan rött, 1 nystan gult
Stickor nr 5½ och en kort rundsticka 4½.
Stickfasthet: 14 m och 21 v = 10 cm.

Bakstycke: Lägg upp med rött garn 90 m på stickor- nr 5½ och sticka slätstickning i 4 v. Sticka
1 v avigt på rätsidan, (fållen skall vikas i den randen). Sticka därefter kjolen 6 v rött. 1 v gult 8
ggr och sluta med 6 v rött. Sticka 1 v med intagningar *3 m, 2 m tillsammans. Upprepa från*. Byt
till resårstickning 2 räta, 2 aviga i 28 cm. Byt till slätstickning och sticka 13 cm. Börja nu ta in för
raglan 1 m i var sida varje rätt v tills 22 m återstår. Sätt dem på en nål.
Framstycke: Sticka som bakstycket till 12 v av raglanintagningarna är stickade. Sätt de mittersta 16 m på en nål och sticka var sida för sig. Fortsätt med raglanintagningarna som förut och ta
in för halsringningen 1 m vart 6:e v.
Ärmar: Lägg, upp 40 m och sticka resår 2 räta, 2 aviga i 4 cm. Byt till slätstickning och sticka 7
cm. Ta in för raglan 1 m i var sida varje rätt v i 30 v. Sätt resterande m på en nål.
Montering: Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy raglansömmarna. Plocka
upp ca 84 m runt halsringningen på rundstickan och sticka I rät, I avig i 6 v. Maska av löst. Sy
ärm- och sidsömmar. Fålla upp kjolen. Pressa försiktigt på alla sömmar och fållen.
design: textilkonstnär katrin bawah
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PRESENTATION BESKRIVNINGAR

KLÄNNING AV EN MINIJUMPER
Gör en klänning av en gammal minijumper. Man virkarhelt
enkelt på en kjol i samma färg eller i en avvikande. Man kan
även göra hela klänningen.
Stick- och virkbeskrivningen publicerades i BildJournalen nr
47, 20 november 1968.
Mönstervirkad lätt utställd kjol i strax ovanför-knä-längd har
KLÄNNINGEN med resårstickat liv, slätsickade ärmar med
ränder och rundringning.

MINIJUMPERKLÄNNING
textilkonstnär katrin bawah

STICKBESKRIVNING
M I NJ UMP ER KL Ä N N IN G
K L Ä NN I NG AV EN MINIJU M PER
Storlek: 36-38
Material: Minijumper (köpt eller handstickad) Jakobsdals Palett i färg med jumpern
Garnåtgång: 4-5 nystan
Virknål 5.
Mönster, varv 1: *2 stolpar i samma m, hoppa över 1 m. Upprepa från*.
Varv 2: 1 stolpe i varje m.
Upprepa dessa båda v.

Virka ett v fasta maskor runt nederkanten på jumpern jämt fördelat så att det blir 130 m sammanlagt. Virka mönstret i ca 50 cm eller till önskad längd. Kjolen virkas runt och mönstervarven
byts rakt ovanför varandra i vänster sida.

R I B BS T I CKAD MINIJUMP ER
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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PRESENTATION BESKRIVNINGAR

GRÅ KLÄNNING
Stickbeskrivningen publicerades i Femina nr 9, 1975.
Slätstickad helt framknäppt kort-kort KLÄNNING med vida
korta ärmar och rund ringning. Klänningen är nätt i modellen
med lätt utställd kjol och knäpps med 4-håls-knappar

GRÅ KLÄNNING
textilkonstnär katrin bawah

STICKBESKRIVNING
G R Å K L ÄNNING

G RÅ KL Ä N N IN G

Storlek: 36-38-40-42
Mått: Övervidd: 84-87-90-94 cm
Stussvidd: 92-95-98-102 cm. (Kroppsmått)
Hel längd: 88-90-92-94 cm
Material: Marks Dalett
Garnåtgång: 10-11-12-13 nystan
Stickor: nr 2½ och 3.
Stickfasthet: 26 m och 36 varv slätstickning på stickor nr 3 = 10 cm

Bakstycke: Lägg upp 148-152-156-160 m på stickor nr 3 och sticka slätstickning. Efter 3 cm
stickas 1 v rätt från avigsidan. Vikkant för fållen, alla mått tas härifrån. Ta in 1 m innanför de 30
yttersta m i var sida var 3:e cm 22 gånger till 104-108-112-116 m. När stycket mäter 68-69-70-71
cm maskas av för ärmhål först 5 m i var sida, därefter 1 m innanför de två yttersta m i var sida
vartannat v 5 gånger. När ärmhålet mäter 19-19½-20-20½ cm maskas av för axel 9.9.9 - 9.9.10
- 9.10.10 - 10.10.10 m i var sida. Maska av resterande 30-32-34-36 m för halsringning.
Framstycke: Lägg upp 74-76-78-80 m på stickor nr 3 och sticka slätsticking. Efter 3 cm stickas
1 v rätt från avigsidan. Ta in 1 m innanför de 30 yttersta m från sidsömmen räknat var 3:e cm 22
gånger till 52-54-56-58 m. När hela stycket mäter 68-69-70-71 cm maskas av för ärmhålet först 5
m, sedan 1 m innanför de två yttersta m vartannat v 5 gånger. När ärmhålet mäter 8 cm maskas
av för halsringning först 10-11-12-13 m, sedan 1 m innanför de två yttersta m vartannat v 5 gånger. När ärmhålet mäter 19-19½-20-20½ cm maskas av för axel som på bakstycket. Sticka två lika
framstycken men åt olika håll.
Ärmar: Lägg upp 102-106-110-114 m på stickor nr 2½ och sticka 2 räta, 2 aviga i 3 v. Byt till
stickor nr 3 och sticka slätstickning. Ta in 1 m på var sida om de 20 mittersta m varannan cm 13
gånger. Sticka till ärmen mäter 13 cm. Maska av för ärmhål först 5 m i var sida, därefter 1 m i var
sida vartannat v till 20-22-24-26 m återstår. Maska av dessa.
Montering: Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop klänningen. Plocka upp
m på stickor nr 2½ runt halsringningen och sticka 2 räta, 2 aviga i 4 v. Maska av. Plocka upp m
längs vänster framkant och sticka 2 räta, 2 aviga i 6 v. Mät ut var knapparna ska sitta (ca 8 st)
Plocka upp m längs höger framkant och sticka 2 räta, 2 aviga. På 3:e v stickas knapphålen över
3 m. Efter 6 v maska av. Pressa på alla sömmar och kanter. Sy i knapparna.
design: textilkonstnär katrin bawah
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PRESENTATION BESKRIVNINGAR

RANDIG LÅNGKJOL
Stickbeskrivningen publicerades i BildJournalen nr 40, 2 oktober 1968.
Slätstickad, lätt utställd lång KJOL med regelbundna
bårdränder och hällor för skärp i midjan.

RANDIG LÅNGKJOL
textilkonstnär katrin bawah

STICKBESKRIVNING
RA ND IG L ÅN GKJ OL
R A ND I G LÅNGKJ OL
Storlek: 36-38
Material: Jakobsdals Palett
Garnåtgång: 3 nystan bottenfärgen och 1 nystan vitt, rosa, orange och grönt
Stickor: rundsticka nr 5
Stickfasthet: 20 m och 27 v = 10 cm
Randning: *20 v bottenfärg, 3 v vitt, 2 v orange, 4 v rosa. 2 v vitt, 3 v grönt och 4 v vitt. Upprepa från *

Lägg upp 270 m med bottenfärgen. Ta ihop till en ring och sticka 4 v slätstickning. Sticka ett v
avigt för fållen. Markera början och mitten (135 m) på varvet med en tråd i avvikande färg som
tråcklas trådrakt allt eftersom arbetet växer. 15 m före och efter dessa markeringar görs de fyra
intagningarna. Börja med randningen. Efter 10 v tas 4 m in vart 5:e v till 118 m återstår. Avsluta
randen. Sticka 4 v resår 1 rät, 1 avig. Maska av.
Montering: Pressa kjolen och fäst alla trådar. Sy upp fållen och sy ner den resårstickade kanten i midjan. Trä i en gummisnodd. Virka 6 st hällor med tredubbelt garn i fasta maskor ca 7 cm
långa. Sy fast dem med jämna mellanrum.
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