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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

TVÅDELAT BESKRIVNINGAR

GUL DRÄKT
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

GUL DRÄKT
textilkonstnär katrin bawah

STICKBESKRIVNING
G U L D R ÄK T
G U L BOMULLSDRÄKT M ED RANDI G T- SHI RT
Storlek: 36-38-40-42
Mått, övervidd: 84-87-90-94
Midjevidd: 63-65-66-72
Stussvidd: 92-95-98-102 om (kroppsmått).
Längd, kjolen: 45-46-47-48 cm
Jackan; 55-56-57-58 cm
T-shirten 51-52-53-54 cm.
Material: Marks Bianca
Garnåtgång: Kjol: 5-6-7-7 nystan gult
Jacka: 5-5-6-7 nystan gult,
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 *.
KJOLEN
Lägg upp på stickor nr 3 med gult 150-165-170-175 m och sticka slätstickning. Efter 3 cm stickas
1 v rätt från avigan. Vikkant för fållen, alla mått tas härifrån. Efter 3 cm börjar intagningarna. 1:a
intagningsvarvet: sticka 36-38-40-42 m, 2 m tillsammans, 4 m, 2 m tillsammans, 72-73-74-75 m,
2 m tillsammans. 4 m, 2 m tillsammans, 36-38-40-42 m. För varje intagningsvarv minskas de mittersta m med 2 m och sidmaskorna med 1 m i var sida. Sticka 10 intagningar med 3 cm mellanrum. Återstår 120-125-130-135 m. Sticka till stycket mäter 30-31-32-33 cm. Ta nu in 1 m innanför
de 6 yttersta m i var sida vart 3:e v 19 gånger till 82-87-92-97 m. När stycket mäter ca 45-46-4748 cm sätts alla m på en nål. Sticka två likadana stycken.
JACKAN
Bakstycke: Lägg upp på stickor nr 2½ med gult 112-116-120-124 m och sticka 2 räta, 2 aviga i 5
om. Byt till stickor nr 3 och slätstickning. När stycket mäter 37-37-38-38 cm maskas av för ärmhål
först 3 m i var sida, sedan 1 m innanför de 2 yttersta m i var sida vartannat v 5 ggr När ärmhålet
mäter 18-18½-19-19½ cm maskas av för axel 9.9.8 - 9.9.9 -10.9.9 - 10.10.9. Maska av resterande 44-46-48-50 m.
Framstycke: Lägg upp på stickor nr 2½ med gult 56-58-60-62 m och sticka 2 räta, 2 aviga i 5
cm. Byt till stickor nr 3 och slätstickning. När stycket mäter 31-31-32-32 cm maskas av för V-ringning 1 m innanför de 2 yttersta m vart 4:e v 22-23-24-25 gånger. När stycket mäter
37-37-38-38 cm maskas av för ärmhål först 3 m sedan 1 m innanför de två yttersta m vartannat
v 5 gånger. Sticka till ärmhålet mäter 18-18½-19-19½ cm. Maska av för axel som på bakstycket.
Sticka andra framstycket lika men åt motsatt håll.
Ärmar: Lägg upp på stickor nr 2½ med gult 76-80-84-88 m och sticka 2 räta, 2 aviga i 3½ cm.
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STICKBESKRIVNING
G U L D R ÄK T
Byt till stickor nr 3 och slätstickning. När ärmen mäter 15 cm maskas av för ärmhål först 3 m i
var sida, därefter 1 m innanför de två yttersta m i var sida vartannat v till 28-30-32-34 m återstår.
Maska av.
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 kjolens höger sidsöm. Plocka upp alla m i midjan på stickor nr 2½. Lägg upp 8 m med gult för överknäppe på
framstycket och sticka 2 räta, 2 aviga över hela linningen. Efter 1 och 3 cm göres knapphål i
överknäppet 3 m från kanten och över 3 m. När linningen mäter 4 cm, maska av. Vik linningen
dubbel och sy fast. Trä in ett brett resårband och sy fast. Sy ihop vänster sidsöm men lämna ett
15 cm långt sprund för blixtlås. Sy i blixtlås och knapp och tränsa knapphålet. Fålla upp kjolen.
Sy ihop jackan. Plocka upp m längs halsringningen med stickor nr 2½ och sticka 2 räta, 2 aviga i
6 v. Ta in 1 m i början och slutet av varje v . Maska av. Plocka upp m längs framkanterna med st
2½ och sticka 2 räta, 2 aviga i 6 v. Ta in 1 m varje v vid V-ringningen. På höger sida göres på 3:e
v knapphål över 3 m och med ca 11 m mellanrum. Sy i knappar och tränsa knapphålen. 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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GLADRANDIG DRESS
textilkonstnär katrin bawah

PRESENTATION BESKRIVNINGAR

STICKA GLADRANDIGT
Välj hur många färger ni vill, vilka färger ni tycker om och vilken randning som helst till de här gladrandiga modellerna.
Alla tre är slätstickade - den midjekorta västen med rund ringning har virkad avslutningskant, jackan lätt blusande ärm och
dubbelhalskant, kjolen stickas i åtta utställda våder och ni ser
tydligt vilken rolig effekt det blir när randningen görs oregelbunden.
Stickbeskrivningen publicerades i Femina nr 51-52, 1974

GLADRANDIG DRESS
textilkonstnär katrin bawah

STICKBESKRIVNING
G LA DR AN D IG D R E SS
G L A DR ANDIG KJ OL, VÄ ST O CH JACKA
Storlek: 34-36-38-40
Mått, Övervidd: 81-84-87-90 cm
Midjevidd: 61-63-65-68 cm
Stussvidd: 89-92-95-98 cm
Kjollängd 75-80 cm
Jackans längd: 54-55-57-58 cm
Västens längd: 41-42-44-45 cm
Material: Jakobsdals Palett
Garnåtgång: Jacka 3-3½-4-4½ hg blandade färger
Kjol: 5-5½-6-6½ hg blandade färger
Väst: 1-1½-2-2 hg blandade färger
Stickor: nr 2½ och 3, virknål Inoxal nr 2½
Stickfasthet 30 m slätstickning på stickor nr 3 = 10 cm
Randning: Fri randning i önskat antal färger och en bottenfärg

JACKA
Bakstycke: Lägg upp 100-104-108-112 m med bottenfärgen på stickor 2½ och sticka 2 räta. 2
aviga i 12 cm. Byt till stickor nr 3 och öka 12 jämt fördelade över varvet. Sticka slätstickning och
randa efter eget huvud. Ta in 1 m i var sida var 8:e cm 3 ggr. När hela stycket mäter 37-38-3940 cm maskas av för ärmhål först 4 m i var sida därefter 1 m i var sida vartannat v 4 ggr. Sticka
till ärmhålet mäter 17-17-18-18 cm. Maska av för axel 9.9.9 - 10.9.9 - 10.10.9 - 10.10.10 m i var
sida. Sätt resterande 36-38-40-42 m på en nål.
Framstycke: Lägg upp 50-52-54-56 m på sticker 2½ med bottenfärgen och sticka 2 räta, 2 aviga
i 12 cm Byt till stickor nr 3 och öka 6 m jämt fördelade över varvet. Sticka slätstickning och randa
efter eget huvud. Ta in 1 m i sidan vart 8:e cm 3 ggr. När stycket mäter 37-38-39-40 cm maskas
av för ärmhål först 4 m sedan 1 m vartannat v 4 ggr. När ärmhålet mäter 10 cm sätts 13-14-15-16
m på en nål för halsringning. Ta in 1 m vartannat v 5 ggr. Maska av för axel som på bakstycket.
Andra framstycket stickas lika men åt motsatt håll.
Ärmar: Lägg upp med bottenfärg på stickor 3 104-106-108-110 m, sticka slätstickning och randa
efter eget huvud. Ta in 1 m varannan cm 15 ggr till 74-76-78-80 m. Sticka till ärmen mäter 39-4041-42 cm. Maska av för kullen först 5 m i var sida sedan
1 m i var sida vart 4:e v 4-5-5-6 ggr och sist 1 m i var sida vartannat v till kullen mäter 13-14-14-5
cm. Maska av.
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STICKBESKRIVNING
G LA DR AN D IG D R E SS
VÄST
Bakstycke: Lägg upp 108-112-116-120 m på stickor nr 3 och sticka slätstickning. Efter 2½ cm
stickas 1 v rätt från avigsidan. Vikkant för fållen. Börja randa efter eget huvud. När stycket mäter
23-24-25-26 cm maskas av för ärmhål först 12 m i var sida sedan 1 m i var sida vartannat v 10
ggr. När ärmhålet mäter 16-16-17-17 cm maskas de 32-34-36-38 mittersta m av och var sida
stickad för sig. Ta in 1 m vartannat v 4 ggr. När ärmhålet mäter 18-18-19-19 cm maskas resterande 12-13-14-15 m av för axel.
Framstycket: Lägg upp 54-56-58-60 m och sticka som bakstycket och med samma ärmhålsavmaskning. När ärmhålet mäter 3 cm maskas 16-17-18-19 m av för halsringning. Ta in 1 m vartannat v 4 ggr. Sticka till ärmhålet mäter 18-18-19-19 cm. Maska av. Andra framstycket se lika men
åt motsatt håll.
KJOLEN
Sticka åtta likadana våder men med olika randningar.
Lägg upp 78-479-80-81 m med bottenfärgen på stickor nr 3 och sticka slätstickning. Efter 3 cm
stickas 1 v rätt från avigsidan. Vikkant för fållen. Randa efter eget huvud och ta in 1 m i var sida
15 ggr till 18-19-20-21 m. Sätt dessa m på en nål.
Montering: Spänn ut alla delar mellan fuktiga dukar och låt torka.
Kjolen: Sy ihop kjolvåderna utom en söm. Plocka upp alla m i midjan och sticka med stickor 2½
och bottenfärgen 2 räta, 2 aviga i 4 cm. Maska av löst. Sy Ihop sista sömmen. Vik linningen dubbel och sy fast. Trä i ett resårband. Fålla upp kjolen.
Jackan: Sy sid- axel- och ärm sömmar och sy i ärmarna. Plocka upp m runt halsringningen
på stickor 2½ med bottenfärgen och sticka 2 räta, 2 aviga i 12 cm. Vik kragen dubbel och fålla.
Plocka på samma vis upp m längs framkanterna och sticka i 3 cm. På höger sida görs knapphål
över 5 m och med ca 27 m mellanrum. Sy i knappar. Manschetter: Lägg upp 52-54-56-58 m på
stickor 2½ med bottenfärgen och sticka 2 räta, 2 aviga i 12 cm. Maska av. Sy ihop manschetten.
Vecka ärmen mot manschetten och sy fast.
Västen: Sy sid- och axelsömmar. Virka 2 v fasta m runt ärmhål, halsringning och framkanter.
Gör 3 knapphål på höger framstycke genom att virka luftmaskor. Sy i knapparoch fålla västen.
design: textilkonstnär katrin bawah
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GUL KJOL & SLIPOVER
textilkonstnär katrin bawah

PRESENTATION BESKRIVNINGAR

GUL STICKAD KJOL MED RANDIG VÄST
Snabbgjord gladrandig slipover att förnya garderoben med
eller att ha till den ankelånga slätstickade kjolen med knäppning hela vägen fram.
Stickbeskrivningen publisreades i VeckoRevyn nr 37, 1976
Slätstickad, utställd, enfärgad KJOL i midilängd med knäppning fram. Snäv, midjekort VÄST med ränder över bysten och bred resårstickad kant i midjan. Västen har ingen
knäppning.

GUL KJOL & SLIPOVER
textilkonstnär katrin bawah

STICKBESKRIVNING
G UL K J O L OC H S L IPOV ER
G U L S T IC KAD KJOL MED RANDI G VÄST
Storlek: 36 (38) 40 (42)
Mått: (kroppsmått) övervidd 84 (87)90(94)
Midjevidd 63 (65) 68 (72)
Kjollängd 58 (59) 60 (61)
Material: Jakobsdals Palett
Kjol: 3 (3) 3 1/2 (4) hg
Väst: 1 (1) 1 (1 1/2) hg gult samt restgarner till randning
Stickor: 2½, 3 och 3½
Stickfasthet: 23 m på stickor 3½ = 10 cm

Kjol, bakstycke: Lägg upp 180 (186) 192 (198) m på stickor 3½ och sticka 2 räta, 2 aviga i 3 v.
Byt till slätstickning (första v avigt) och sticka 5 v. Ta in 1 m i var sida om de 40 (42) 44 (46) mittersta m vart 4: e v tills 80 184) 88 (92) m återstår. Byt till stickor nr 3 och sticka 2 räta - 2 aviga i
4 v maska av.
Framstycke: Lägg upp 92 (95) 98 (101) m på stickor 3½ och sticka 2 räta, 2 aviga i. 3 v. Byt till
slätstickning (första v avigt) och sticka 5 v. Ta in 1 m innanför den 22 (24) 26 (28) m räknat från
mitt fram vart 4:e v tills 42 (44) 46 (48) m återstår. Byt till stickor nr 3 och sticka 2 räta, 2 aviga i 4
v. Maska av. Sticka ett framstycke till men åt motsatt håll.
Väst: bak- och framstycke stickas lika: Lägg upp 80 (84) 88 (92) m med gult på stickor nr
3 och sticka 2 räta 2 aviga i 10 cm. Byt till stickor nr 3½ och sticka slätstickning. Randa i 2 cm
breda ränder i önskade färger tills hela stycket mäter 30 (30) 32 (32) cm. Fortsätt med gult och
maska av för ärmhålet i var sida först 6 m, sedan 1 m vartannat v 5 gånger. Vid 34 (34) 36 (36)
cm maskas de 20 (22) 24 (26) mittersta m av och var axel stickas för sig. Ta in 1 m vartannat v 5
gånger för halsringning och sticka sedan tills ärmhålet mäter 18 (19) 20 (21) cm. Maska av.
Montering: Spänn ut de olika delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop kjolens sidsömmar. Plocka upp m längs framkanterna med stickor nr 3 och sticka 2 räta, 2 aviga i 2 cm. Maska
av. Obs på höger sida görs 10 st knapphål på 3:e v med 6½ cm mellanrum genom att sticka 2
m tillsammans och nästa varv 1 omslag om stickan. Korsa fast ett gummiband i midjan och sy i
knappar. Sy ihop höger axelsöm. Plocka upp m rum halsringningen med stickor nr 2½ och sticka
2 räta, 2 aviga i 1 cm. Maska av. Sy ihop vänster axelsöm. Plocka upp m runt ärmhålen med
stickor nr 2½ och sticka 2 räta, 2 aviga i 1 cm Maska av. Sy ihop sidsömmarna Pressa lätt på
sömmar och kanter.
design: textilkonstnär katrin bawah
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PRESENTATION BESKRIVNINGAR

BEIGE OVERALL
Till sig själv stickar hon en hel overall. Ett riktigt mysplagg!
Den är helt rakt och går ovanligt fort att göra i slätstickning.
Stickbeskrivningen publicerades i BildJournalen nr 40, 2 oktober 1968.
Slätstickad OVERALL oregelbundet mönstrat med aviga
ränder. Den har långa snäva ärmar, raka ben och rund ringning. Overallen knäpps med knappar hela vägen fram.

OVERALL
textilkonstnär katrin bawah

STICKBESKRIVNING
O V ER AL L
B E IGE O VERALL

Storlek: 36-38
Material: Epas Etapp ullgarn med nylontråd 4-tr. Finns i beige och grått.
Garnåtgång: 450 gr
Stickor nr 5.
Stickfasthet: 18 m och 25 v = 10 cm.
Mönster: Slätstickning med ett rätt v på avigsidan då och då.

Vänster sidstycke: Lägg upp 100 m och sticka 3 v slätstickning och ett v rätstickning på avigsidan för fållen. Sticka mönstret i ca 70 cm. Ta in för grenen (de första m är bak och de sista m
fram). 1:a v 10 m bak, 2:a v 4 m fram, 3:e v 8 m bak, 4:e v 3 m fram. Sticka rakt i 11 cm. Lägg
upp 4 m för knappslå fram och sticka rätstickning på dessa 4 m och på 1 m av framstycket hela
vägen. När stycket mäter ca 45 cm från grenen maskas av för raglan. Bakstycket stickas först på
de 38 första m. Ta in 1 m varje rätt v för raglan innanför de 2 yttersta m och sticka de 3 yttersta
m i rätstickning hela vägen upp. Ta samtidigt in 1 m i ryggen vart 8:e v 4 ggr. Sticka tills 16 m
återstår = 36 v. Maska av. Framstycket stickas på de återstående 41 m. Ta in för raglan som på
bakstycket. När 22 v är stickade maskas de 15 sista m av för halsen. Ta in 2 m varje rätt v för
halsen 4 ggr.
Höger sidstycke: Lägg upp 100 m och sticka 3 v slätstickning; och 1 v rätstickning på avigsidan
för fållen. Sticka mönstret i ca 70 cm (se till att ränderna kommer lika som på vänster stycke eller
sticka dem helt olika). Ta in för grenen (de första m är fram och de sista ni bak) 1:a v 4 m fram,
2:a v 10 m bak, 3:e v 4 m fram, 4:e v 8 m bak. Sticka rakt i 11 cm. Lägg upp 6 m för knappslå
fram och sticka rätstickning, på dessa 6 m och på 1 m av framstycket. Gör ett knapphål på 7:e v
och därefter var 6:e cm. Knapphål: sticka från rätsidan 3 m, maska av 2 m, sticka 2 m. Avigsidan:
sticka 2 m, lägg upp 2 m över de avmaskade, sticka 3 m. När stycket mäter ca 45 cm från grenen maskas av för raglan. Framstycket stickas först på de 43 första m. Ta in 1 m varje rätvarv för
raglan innanför de 2 yttersta m och sticka rätstickning på de 3 yttersta m. När 22 v är stickade,
maskas de 17 första m av för halsen. Ta in 2 m varje rätt v för halsen 4 ggr. Bakstycket stickas på
de återstående 38 m. Ta in för raglan som på framstycket. Ta samtidigt in 1 m i ryggen vart 8:e v
4 ggr. Sticka tills 16 m återstår = 36 v. Maska av.
Ärmar: Lägg upp 50 m och sticka 3 v slätstickning och 1 v rätstickning på avigsidan för fållen.
Sticka mönstret i 51 cm. Ta in för raglan 1 m i var sida varje rätt v innanför de två yttersta m och
sticka rätstickning på de 3 yttersta m. Sticka tills 14 m återstår = 36 v. Maska av.
Montering: Spänn ut de olika delarna (benvidd 60 cm, vidd efter grenintagning 45 cm, ärmvidd
30 cm) och pressa. Sy ihop ben- och ärmsömmar. Sy i ärmarna och sy ihop rygg- och grensöm
upp till knappslån fram. Virka 1 v fm runt halsen. Plocka upp m på stickan och sticka rätstickning i
8 v. Maska av. Fålla ben och ärmar. Pressa på fållar och sömmar. Sy i knappar
design: textilkonstnär katrin bawah
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PRESENTATION BESKRIVNINGAR

GRÖN BYXKLÄNNING
En västklänning med byxkjol, nästan en minioverall med korta ben, kan ni sticka efter vår beskrivning. Modellen stickas i
rutmönster och har knäppslå fram.
Stickbeskrivningen publicerades i BildJournalen nr 40, 2 oktober 1968.
V-ringad, mönsterstickad OVERALL med korta ben och snäva ärmhål. Mönstret består av aviga och räta rutor.

GRÖN BYXKLÄNNING
textilkonstnär katrin bawah

STICKBESKRIVNING
G RÖ N B YX KL Ä N N IN G
G R Ö N B Y XKLÄNNING
Storlek: 36-38
Material: 300 gr Epas Etapp Allegro
Stickor nr 5, virknål nr 4
Stickfasthet (opressad): 27 m och 27 v = 10 cm (pressad: 16 m och 25 v = 10 cm)
Mönster: 3 räta, 3 aviga i 4 v, 3 aviga, 3 räta i 4 v

Bakstycke (vänster ben): Lägg upp 54 m och sticka mönstret i 18 cm. Maska av för grenen.
Första v: 9 m, tredje v: 6 m. Sticka rakt tills hela stycket mäter 24 cm. Dra av tråden och sätt m
på en nål. Höger ben: Stickas likadant men med grenen åt andra hållet. Plocka upp alla m (båda
benen) på samma sticka med grenen i mitten och fortsätt sticka mönstret tills hela stycket mäter
65 cm. Maska av för ärmen, 3 m i var sida 3 ggr. Sticka till hela stycket mäter 84 cm. Maska av.
Framstycke: Lägg upp 45 m och sticka mönstret i 18 cm. Maska av för grenen 3 m 2 ggr. Fortsätt sticka tills hela stycket mäter 59 cm. Börja med intagningarna för V-ringningen, 1 m vart 4:e
v 18 ggr. Vid 65 cm, maska av 3 m 3 ggr för ärmhålet. Sticka tills stycket mäter 84 cm. Maska av.
Andra framstycket stickas lika men åt motsatt håll.
Montering: Spänn ut delarna så att sträckningen blir rätt. Bakstycke. Benvidd 34 cm (benen
spänns över varandra), vidd efter grenintagning 22 cm, ryggvidd 43 cm, vidd efter ärmintagning
35 cm, längd 93 (ca) cm. Framstycke: Benvidd 28 cm, vidd efter grenintagning 21 cm, vidd precis
efter ärmintagning 12 cm, axel 6 cm, längd ca 93 cm. Pressa hårt med blöt trasa och låt styckena ligga utspända över natten. Sy ihop sid- och bensömmar och pressa på sömmarna. Sy ihop
grensömmen bak (och 18 cm fram. Plocka upp 63 m runt ärmhålet på sticka nr 5 och sticka 3
räta, 3 aviga i 4 v. Maska av. Sy ihop axelsömmen och pressa på sömmarna. Virka med virknål
nr 4 ett v fasta maskor runt halsringningen 36 m på framstycket, 18 på bakstycket och 36 m på
framstycket. Plocka upp m på stickor nr 5 och sticka 3 räta, 3 aviga i 4 v. Maska av löst. Virka ett
v fasta maskor runt framkanterna (1 fm i vartannat v). Plocka upp ca 57 m på vänstra framstycket
och sticka 3 räta, 3 aviga i 5 v. Maka av löst. Plocka upp ca 57 m på högra framstycket och sticka
3 räta, 3 aviga i 2 v. Tredje v: Maska av 2 m för knapphål i var 3:e rand med 1:a knapphålet i 2:a
randen uppifrån. Fjärde v: Lägg upp 2 m över de 2 avmaskade. Sticka ett v. Maska av löst. Pressa och sy i knappar.
design: textilkonstnär katrin bawah

TVÅDELAT

www.katrinbawah.se

TVÅDELAT BESKRIVNINGAR

VIT BYXDRESS
textilkonstnär katrin bawah

PRESENTATION BESKRIVNINGAR

LITET CHANEL ÖVER DET HELA!
Men kjolen är en byxkjol och ränderna är på tvären. Dräkten stickas i mosstickning i ganska tunt garn. En fantastiskt
varierbar dräkt, finhetsgraden beror helt på vad man bär till
den.
Stickbeskrivningen publicerades i BildJournalen nr 40, 2 oktober 1968.
BYXA och KOFTA med slätstickade och mosstickade ränder, där de slätstickade ibland är i avvikande färg. V-ringad
kofta med smal raglanärm och byxor med korta raka ben.

VIT BYXDRESS
textilkonstnär katrin bawah

STICKBESKRIVNING
V I T B YX D R ES S
V I T BY X D RÄKT
Storlek: 36-38
Material: Marks Catrine eller EPAs Etapp Allround.
Garnåtgång: 400 g vitt och 50 g färg
Stickor: nr 4½ och virknål nr 5.
Stickfasthet: 18 m och 26 v = 10 cm.
Mosstickning: varv 1; 1 rät, 1 avig, varv 2 och alla följande v; 1 avig m på den räta och 1 rät m på den aviga.

TRÖJAN
Bakstycke: Lägg upp med vitt 89 m och sticka 8 v mosstickning Sticka 6 v slätstickning och 8
v mosstickning 3 ggr. Byt till färg i den slätstickade randen och sticka 6 v slätstickning och 8 v
mosstickning 3 ggr. Byt till helvitt och sticka 6 v slätstickning och 8 v mosstickning 2 ggr. Ta in för
raglanärm och fortsätt samtidigt randa i mönster som förut. Maska av 10 m i var sida. Ta därefter
in 1 m i var sida varje rätt v innanför de 2 yttersta m, 6 v slätstickning, 8 v mosstickning 3 ggr.
Maska av.
Framstycke: Lägg upp 47 m. De 6 yttersta m på vänstra kanten stickas i slätstickning hela vägen, annars randas i mönster och färg som på bakstycket till sista färgranden är stickad. Maska
då av de 6 slätstickade m och börja ta in för V-ringning 1 m innanför de 2 yttersta m vart 4:e v.
Randa som på bakstycket. Ta in för raglan 1 m innanför de 2 yttersta varje rätt v.
Andra framstycket stickas lika, men där stickas de 6 yttersta m i högra kanten i slätstickning och
ett knapphål i varje slätstickad rand. Knapphålsrand: 2 v slätstickning. 3:e v: Sticka 2 m, maska
av 2 m, sticka 4 m, maska av 2 m, fortsätt sticka slätstickning v ut. 4:e v (avigsidan): Sticka aviga
m till hålet för de avmaskade m, lägg upp 2 m, sticka 4 m, lägg upp 2 m, sticka 2 m. Sticka 2 v
slätstickning.
Ärmar: Lägg upp 31 m och sticka 8 v mosstickning. Ta ut 1 m i var sida på 1:a v i varje slätstickningsrand. Sticka 6 v slätstickning och 8 v mosstickning 4 ggr. Byt till färg i slätstickningsranden
och ta ut 1 m i var sida 1:a och 5:e v. Sticka 6 v slätstickning och 8 v mosstickning 3 ggr. Byt till
helvitt och ta ut 1 m i var sida 1:a v varje slätstickningsrand. Sticka 6 v slätstickning och 8 v mosstickning 2 ggr. Ta in för raglan. Maska av de första 10 m och ta sedan in 1 m i var sida innanför
de 2 yttersta m varje rätt v. Den andra ärmen stickas lika, men de 10 m tas in på andra sidan så
att det blir en höger- och en vänsterärm.
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V I T B YX D R ES S
BYXAN
Bakstycke: Lägg upp 59 m med vitt och sticka 8 v mosstickning 6 v slätstickning i färg 2 ggr. Byt
till helvitt och fortsätt randa till önskad längd ca 20-26 cm. Maska av för grenen 10 m på höger
sida och därefter 1 m innanför de två yttersta m varje v 6 ggr, därefter 1 m vart 4:e v 13 ggr. Maska av när randen är färdig. Sticka ett likadant stycke men med intagningarna på vänster sida.
Framstycke: Lägg upp 45 m. Randa som på bakstycket. Ta in för grenen på höger sida 1 m innanför de 2 yttersta m 6 ggr, därefter 1 m vart 4:e v 10 ggr. Fortsätt tills det är lika många ränder
som på bakstycket. Maska av. Sticka ett likadant stycke men med intagningarna på vänster sida.
Montering: Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy raglansömmarna så att de
10 avmaskade m på bakstycket stämmer mot de på ärmarna. Sy ärm- och sidsömmar i ett. Vik
de 6 slätstickade m p framstyckena mot avigsidan och sy fast. Tränsa knapphålen och sy i knappar. Virka 2 v fasta maskor runt halskanten och håll in V-ringningen så att den inte bubblar sig.
Sy ben- och sidsömmar och sy grenen bak och fram, men lämna ett 18 cm långt sprund för blixtlås. Vik upp den nedersta mossranden nertill på benen och fålla. Sy i ett blixtlås mitt fram. Klipp
till ett foder (beräkna några cm sömsmån) och nästa fast det i de stickade byxorna.
design: textilkonstnär katrin bawah
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ROSTRÖD BYXDRESS
textilkonstnär katrin bawah

PRESENTATION BESKRIVNINGAR

TEGEL - ROST
Visst är de härliga, vinterns främsta modefärger! Och varför
inte skaffa sig en stickad dress i t ex tegelrött. Byxorna är
midilånga och jumpern är försedd med en maxipolokrage.
Materialet är ylle.
Stickbeskrivningen publicerades i Hennes nr 50, 4 december 1970
Slätstickad TRÖJA med mosstickade ränder på längden,
bred resårstickad kant och stor polokrage. Raka byxor med
mosstickad kant nertill på benen.

ROSTRÖD BYXDRESS
textilkonstnär katrin bawah

STICKBESKRIVNING
RO S T R ÖD BY XD R E SS
T EG E L F Ä RGAD POLO OCH KNI CKERS

Storlek: 36-38 (40-42)
Material: Epas Etapp Standard, Garnåtgång;: 7 (8) hg
Stickor nr 5½.
Stickfasthet: 14 m och 22 v slät- och mosstickaning på stickor 5½ = 10 cm
Mönster: 11 m breda mosstickade ränder på slätstickad botten med aviga m som rätsida.

Bakstycket: Lägg upp 75 (85) m och sticka 1 rät, 1 avig i 20 cm. Byt till slät- och mosstickning
och sticka 1:a v (rätsidan) 17 (22) m aviga, 11 m 1 rät, 1 avig, 4 m aviga, 11 m 1 rät, 1 avig, 4 m
aviga, 11 m 1 rät, 1 avig, 17 (22) m aviga. 2:a v (avigsidan) 17 (22) m räta, 11 m räta m på aviga
och aviga m på räta, 4 m räta, 11 m räta m på aviga och aviga m på räta, 4 m räta, 11 m räta m
på aviga och aviga m på räta, 17 (22) m räta. 3:e v (rätsidan) 17 (22) m aviga, 11 m räta m på
aviga och aviga m på räta, 4 m aviga, 11 m räta m på aviga och aviga m på räta, 4 m aviga, 11 m
räta m på aviga och aviga m på räta, 17 (22) m aviga. Upprepa v 2 och 3. Sticka tills hela stycket
mäter 50 (52) cm. Ta in för raglan 1 m i varje sida vartannat v sammanlagt 20 (23) gånger. Sätt
de 35 (39) resterande m på en nål.
Framstycket: Lägg upp och sticka som på bakstycket tills 15 (17) raglanintagningar är stickade.
Sätt de 31 (35) mittersta m på en nål och sticka var sida för sig. Fortsätt med raglanintagningarna
tills alla m är intagna.
Ärmar: Lägg upp 35 (39) m och sticka 1 rät-1 avig i 3½ cm. Byt till slät- och mosstickning och
sticka 1:a v (rätsidan) 12 (14) m aviga, 11 m 1 rät, 1 avig, 12 (14) m aviga. 2:a v (avigsidan) 12
(14) m räta, 11 m räta på aviga och aviga på räta, 12 (14) m räta. Upprepa dessa båda v. Ta ut 1
m i varje sida var 5:e (4:e) cm sammanlagt 8 (10) gånger, till 51 (59) m. Sticka tills stycket mäter
45 (47) cm. Ta in för raglan 1 m i varje sida vartannat v sammanlagt 20 (23) gånger. Sätt de 11
(13) resterande m på en nål. Sticka två lika ärmar.
Montering och polokrage: Spänn ut de olika delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop
raglansömmarna utom vänster bak. Sy sid- och ärmsömmar och pressa på sömmarna. Plocka
upp 100 (110) m runt halsringningen och sticka 1 rät, 1 avig utom på de 11 mittersta m på framstycket som stickas i mosstickning. Sticka tills kragen mäter 30 cm. Maska av löst.
Byxorna stickas i två delar med söm mitt fram och mitt bak. Lägg upp 79 (89) m och sticka
mosstickning 1 rät, 1 avig sedan räta m på aviga och aviga m på räta i 3 cm. Byt till slätstickning
(de aviga m är rätsidan) och sticka tills stycket mäter 55 (57) cm. Ta in för grenen bak först 7 m
och sedan 5 m och fram först 3 m och sedan 2 m. Ta därefter in 1 m i varje sida var 4:e cm sammanlagt 4 gånger. Sticka tills hela stycket mäter 77 (79) cm. Sticka mosstickning i 3 cm. Maska
av. Sticka en höger och en vänster byxhalva.
Montering: Spänn ut och pressa de olika delarna. Sy ihop ben- och grensömmarna och pressa.
Kryssa fast ett gummiband i midjan och nedtill på benen eller låt benen hänga raka.
design: textilkonstnär katrin bawah
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VINRÖD BYXDRESS
textilkonstnär katrin bawah

PRESENTATION BESKRIVNINGAR

EN DRESS I VIN MED FRISKA RÄNDER
Eller nöjer du dig med jackan att ha till jeans i någon av rändernas alla färger.
Stickbeskrivningen publicerades i Hennes nr 15, 1973
Slätsickad KOFTA med smalrandigt ok, randiga utanpåfickor
och manschetter. Koftan har isydd, blusande ärm, rund ringning och dold knäppning. BYXORNA har raks ida ben med
slag och pressveck.

VINRÖD BYXDRESS
textilkonstnär katrin bawah

STICKBESKRIVNING
V I NRÖ D BY XD R E SS

V I NRÖD BYXDRESS MED RANDI G A DETALJER

Storlek: 36-38-40-42
Övervidd: 84-87-90-93
Stussvidd: 92-95-98-101
Material: Kattens Safir
Byxan 11-12-13-14 nystan vinrött
Jackan 10-11-12-13 nystan vinrött, 2 nystan vitt och 1 nystan var av orange, knallgrönt och gulgrönt
Stickor nr 3 och 31/2
Stickfasthet: 23 m slätstickning på st 3½ = 10 cm.

Byxan stickas i två lika delar men åt motsatta håll.
Lägg upp på st nr 3½ 136-142-148-154 m och sticka slätstickning i 3 cm, avsluta med 1 rätt v.
Sticka 2 räta v (vikkant för slaget). Fortsätt med slätstickning men med rätsidan vänd mot slagets
avigsida. Ta in 1 m i var sida innanför de 2 yttersta m samt 1 m i var sida om de 4 mittersta m var
10:e cm 7 gånger till 108-114-120-126 m. När stycket mäter ca 75-76-77-78 cm från vikkanten
(mät benet, byxan skall vara lång) maskas av för grenen fram först 5-5-6-6 sedan 1 m vartannat
v 5 gånger, bak först 11-12-12-13 m sedan 1 m vartannat v 7 gånger, därefter tas 1 m in i var
sida varannan cm 4-5-6-7 gånger. När stycket mäter 24-24-25-25 cm från grenen stickas för att
höja byxan bak, sticka från mitt bak till 42 m återstår, vänd och sticka tillbaka, sticka till 48 m åter
står, vänd o s v till 4 vändningar med 6 m skillnad är gjorda. Sticka i ytterligare 1½-2-2½-3 cm.
Sticka 1 avigt v från rätan och sticka sedan fållen i 2 cm. Maska av.
JACKAN
Bakstycke: Lägg upp 110-116-122-128 m på st nr 3½ och sticka slätstickning i 3 cm, sticka 1
avigt v från rätsidan (vikkant för fållen). Fortsätt sticka slätstickning och ta in 1 m i var sida om
de 50 mittersta m var 7:e cm 6 gånger till 98-104-110-116 m. När stycket mäter 45-47-49-51 cm
(från vikkanten) maskas av för ärmhål först 3 m i var sida sedan 1 m i var sida vartannat v 1-2-34 gånger. Sticka till ärmhålet mäter 6-7-8-9 cm. Maska av.
Framstycke: Lägg upp 57-60-63-66 m och sticka slätstickning i 3 cm. Sticka 1 v avigt från rätan,
fortsätt sticka slätstickning och ta in 1 m innanför 30 m räknat från mitt fram var 7:e cm 6 gånger.
När stycket mäter 45-47-49-51 cm maskas av för ärmhål först 4-5-6-7 m sedan 1 m vartannat v
3 gånger. Sticka till ärmhålet mäter 6 7-8-9 cm. Maska av. Sticka ett likadant fram stycke men åt
andra hållet.
Ärmar: Lägg upp 72-75-78-81 m och sticka slätstickning i 43-44-45-46 cm. Maska av 7-7-8-8 m i
var sida, sedan 1 m i var sida vartannat v till 20-21-22-23 m återstår. Maska av.
Ok bakstycke: Lägg upp med vitt på st nr 3½ 90-94-98-102 m och sticka 2 räta 2 aviga i 2 cm.
Byt till slätstickning och randa 3 v vinrött, 3 v orange, 3 v vitt, 3 v grönt, 3 v gulgrönt, 3 v vitt.
Ok framstycke: Lägg upp 44-46-48-50 m med vitt och sticka 2 räta, 2 aviga i 2 cm. Byt till slätstickning och randa som på bakstycket. Vid 9 cm maskas av för halsringning först 13-14-15-16 m,
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V I NRÖ D BY XD R E SS
sedan 1 m vartannat v 5 gånger. När hela stycket mäter 16 cm maskas resterande 26-27-28-29
m av. Sticka 2 framstycken åt olika håll.
Manschetter: Börja sticka uppifrån och lägg upp 44-45-46-47 m med vitt på st nr 3½ och randa 3 v vitt, 3 v gulgrönt, 3 v grönt, 3 v vitt, 3 v orange, 3 v vinrött, 3 v vitt. Sticka 1 v vitt rätt från
avigsidan. Vikkant. Byt till vinrött och sticka enfärgat lika långt som det randiga. Maska av. Sticka
2 lika stycken.
Fickor: Lägg upp på st nr 3½ med vitt 34 m och sticka 2 räta, 2 aviga i 4 v. Byt till slätstickning
och randa 3 v gulgrönt, 3 v grönt, 3 v vitt, 3 v orange, 3 v vinrött, 3 v vitt. Upprepa till fickan mäter
14 cm. Maska av. Sticka 2 lika fickor.
Framkanter: Lägg upp 9 m med vinrött på st nr 3½ och sticka så långt som framkanten upp till
oket. Sticka första och sista m rät alla v. Maska av. Lägg på nytt upp 9 m och sticka så långt som
fram kanten på oket.
Skärp: Lägg upp 12 m med vinrött på st nr 3½ och sticka slätstickning, första och sista m stickas
rät alla v. Efter 7 cm göres 1 knapphål på de två mittersta m. Sticka till hela stycket mäter ca 8385-87-89 cm. Gör 1 knapphål över de 2 mittersta m, sticka i ytterligare 7 cm. Maska av.
Montering: Spänn ut alla delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop byxan men lämna ett 20 cm långt sprund för blixtlås mitt fram. Fålla ner fållen i midjan och trä i ett resårband.
Vik upp slaget och näst fast det vid byxan. Plocka upp med vitt garn för linning m från midjans
vikkant men hoppa över var 7:e m. Lägg på höger sida upp 9 m för knäppning. Randa 3 v vitt,
3 v vinrött, gör ett knapphål 3 m in från kanten och över 2 m i början på den vinröda randen, 3
v orange, gör ett knapphål i slutet av den orange randen, 3 v vitt. Sticka 1 v vitt avigt från rätan.
Vikkant. Byt till vinrött och sticka enfärgat lika som det randiga med knapphål mitt för knapphålen på det randiga. Maska av. Kryssa fast ett tunt spänsband i linningen och fålla ner den. Sy i
blixtlås och knappar. Tränsa för knapphålen. Pressa på alla sömmar och kanter samt pressa ner
pressveck. Sy ihop jackans sid- och ärmsömmar. Sy fast oket med efterstygn från rätsidan så
att den vita resårkanten hänger löst över bak- och framstyckena. Sy ihop axelsömmarna och sy
i ärmarna. Vecka nederkanten på ärmen mot ärmlinningen och sy fast med efterstygn från rätsidan. Fålla in ärmlinningen. Fålla jackan nertill och sy på fickorna. Plocka upp med vitt garn på st
nr 3 m runt halsringningen och sticka 2 räta, 2 aviga i 4 cm. Maska av. Vik halskanten dubbel och
fålla. Sy fast framkanterna på höger framstycke, på rätsidan på jackan och på avigsidan på oket.
Sy i tryckknappar. Pressa alla sömmar, fållar och kanter. Sy fast ett spänsband mellan knapphållen på skärpet. Klipp till en bit fodertyg och sy fast mellan knapphålen. Sy i 1 knapp längst ut på
avigsidan i båda ändar. Knäpp runt ett runt vitt skärpspänne. Pressa.
design: textilkonstnär katrin bawah
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BLÅGUL BYXDRESS
textilkonstnär katrin bawah

PRESENTATION BESKRIVNINGAR

VECKAN MÖNSTER RÄNDER
Damig och elegant är jackan, randig i blått, gult och vitt.
Stickbeskrivningen publicerades i Året Runt nr 38. 17 september 1973
Slätstickad BYXDRÄKT med enfärgade långbyxor med raka
ben och randig överdel. Jumpern är midjelång och rak med
långa, raka, vida, isydda ärmar. Den är regelbundet randig i
lika bred ränder.

BLÅGUL BYXDRESS
textilkonstnär katrin bawah

STICKBESKRIVNING
B LÅ G U L BY XD R E SS
B L Å B Y X DRÄKT MED RA NDI G JACKA
Storlek: 36-38-40-42
Övervidd: 84-87-90-94
Midjevidd: 63-65-68-72
Stussvidd: 92-95-98-102
Material: Jakobsdals Sikina
Garnåtgång: Jackan: 1-1½-1½-2 hg mörkblått och 1-1-1-1½ hg av vardera gult, klarblått och vitt
Byxan: 4-4½-5-5½ hg mörkblått
Stickor: 3 och 3½ mm
Stickfasthet: 24 m slätstickning på stickor nr 3½ = 10 cm
Randning: *6 v mörkblått, 6 v gult, 6 v klarblått, 6 v vitt. 6 v mörkblått, 6 v vitt, 6 v klarblått, 6 v gult.
Upprepa från *.

JACKAN
Bakstycke: Lägg upp med mörkblått på stickor 3½ 110-114-118-122 m och sticka slätstickning.
Efter 3 cm stickas 1 v rätt från avigsidan. Vikkant för fållen, alla mått tas härifrån. Sticka enligt
randningen. Ta in 1 m innanför de 20 yttersta m i var sida var 5:e cm 6 gånger. När stycket mäter
31-32-33-34 cm maskas av för ärmhål 4 m i var sida därefter 1 m i var sida innanför de 2 yttersta
m vartannat v 5 gånger. När ärmhålet mäter 18-19-19½-20 cm maskas av för axel 7.8 - 8.8- 8.9 9.9 m. Maska av resterande 50-52-54-56 m.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika som på bakstycket tills ärmhålet mäter 6 cm. Maska av de
40-42-44-46 mittersta m och sticka var sida för sig. Ta in 1 m mot halskanten vart 4:e v 5 gånger.
När ärmhålet mäter 18½-19-19 ½-20 cm maskas av för axel som på bakstycket.
Ärmar: Lägg, upp med mörkblått på stickor 3½ 74-78-82-86 m och sticka slätstickning. Efter
3 cm stickas 1 v rätt från avigsidan. Vikkant för fållen, alla mått tas härifrån. Sticka enligt randningen. När ärmen mäter 37-38-39-40 cm maskas av för ärmhål, först 4 m i var sida sedan 1 m
innanför de 2 yttersta m i var sida vartannat v till 24-26-28-30 m återstår. Maska av.
Montering: Spänn ut alla delar mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop höger axel. Plocka
upp m runt halsringningen med mörkblått på stickor 3 och sticka 2 räta, 2 aviga i 6 v. Maska av.
Sy ihop jackan och fålla upp nertill och runt ärmarna.
design: textilkonstnär katrin bawah
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BYXAN
Framstycken: Lägg upp med mörkblått på stickor nr 3½ 70-73-76-79 m 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 6 yttersta m i var sida var 10:e cm 7 gånger till 56-59-62-65 m. När stycket mäter ca 75-7677-78 cm maskas av för grenen först 5-5-6-6 m sedan 1 m vartannat v 5 gånger. Ta därefter in i
1 m innanför de 6 yttersta m i sidan var 3:e cm 5 gånger. När stycket mäter 22-22½-23-23½ cm
från grenen sätts alla m på en nål. Sticka 2 lika framstycken men åt motsatta håll.
Bakstycken: Lägg upp med mörkblått på stickor nr 3½ 77-80-83-86 m och sticka som på framstycket till benet mäter ca 75-76-77-76 cm. Maska av för grenen först 10-11-12-13 m sedan 1 m
vartannat v 5 gånger. Ta in 1 m i sidan innanför de 6 yttersta m var 3:e cm 7 gånger. När grenen
mäter 23-23½-24-24½ cm sätts alla m på en nål. Stick två lika bakstycken men åt motsatta håll.
Fickor: Lägg upp med mörkblått på sticker nr 3 30 m och sticka 2 räta, 2 aviga i 6 v. Byt till stickor nr 3½ och slätstickning och sticka till fickan mäter 16 cm. Maska av.
Montering: Spänn ut alla delar mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy sidsömmarna och sy ihop
grenen bak. Lägg upp 8 m med mörkblått på stickor nr 3 för överknäppning och sticka 2 räta, 2
aviga. Fortsätt direkt med att sticka linningen 2 räta, 2 aviga på höger framstycke, bägge bakstyckena och vänster framstycke. Vid 1 och 4 cm stickas knapphål i överknäppet, 3 m från
kanten och över 2 m. Efter 5 cm maska av. Sy på fickorna på framstyckena och sy grenen fram.
Lämna 18 cm för blixtlås. Sy bensömmarna och fålla byxbenen. Vik linningen dubbel och fålla.
Trä i ett brett resårband och sy fast i kortändarna. Tränsa runt knapphålet. Sy i blixtlåset och sy i
en knapp.
design: textilkonstnär katrin bawah

TVÅDELAT

www.katrinbawah.se

