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På Danmarks nordligaste punkt ligger Grenen, där kan man uppleva det fantastiska 
skådespelet när Skagerack möter Kattegatt, våg mot våg, precis som flätningarna på 
denna slipover. 

Lille SkagerrakDesign: Else Schjellerup

STORLEKAR 
6 mån/68cl (1 år/80cl) 1½ år/86cl (2år/92cl)

MÅTT
Övervidd: 50 (53) 56 (59) cm
Hel längd: 30 (32) 34 (36) cm

MATERIAL
Garn från Filcolana
100 (150) 150 (150) g Indiecita i färg 235 (Ice Blue)

Rundsticka 2,5 och 3 mm, 40 cm

Flätsticka/hjälpsticka

Maskhållare

STICKFASTHET
29 maskor och 50 varv halvpatent på sticka 3 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.

Det kan vara en fördel att sticka med glatta metall-
stickor i detta garn och du kan behöva tvätta det 
stickade materialet för att maskorna skall lägga sig jämt 
och fint.
Se till att inte sticka för löst, då kan patentstickningen 
tappa formen.
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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.

Kantm (kantmaskor): 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.

Omsl+m: Omslaget och nästa maska stickas 
tillsammans, rätt eller avigt som det passar i mönstret.

Arbetsgång
Slipovern stickas i 2 delar, nerifrån och upp, och 
stickas ihop på axlarna. 

Halsringningen formas med förkortade varv. 
Sist stickas halskanten. 

Fram- och bakstycke sys samman i sidorna med en liten 
slits längst ner.

Variation
Gör alla flätningar som FlätaF, då vandrar de åt samma 
håll på hela stycket. 
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Beskrivning
PROVLAPP
Lägg på sticka 3 mm upp 33 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.

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

Varv 3 och 4 bildar mönstret/halvpatent och upprepas.

Sticka ytterligare 3 varv.

Varv 8 (rätsidan): 1 kantm, 1 HPR, 1 avig, *FlätaB, 
sticka 8 maskor halvpatent*, upprepa *-* till 6 maskor 
återstår, FlätaB, 1 HPR, 1 kantm.

Varv 9 - 15: Sticka halvpatent som maskorna visar.

Varv 16 (rätsidan): 1 kantm, *8 maskor halvpatent, 
FlätaF*, upprepa *-* till 8 maskor återstår, 7 maskor 
halvpatent, 1 kantm.

Varv 17 - 23: Sticka halvpatent som maskorna visar.

Upprepa varv 8 - 23, som är hela mönsterrapporten, till 
totalt 52 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. 

BAKSTYCKE
Lägg på sticka 3 mm upp 73 (77) 81 (85) 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 och upprepas, 
sticka till totalt 23 varv är stickade.

Varv 24: 1 kantm, 10 (6) 14 (10) maskor halvpatent, 
*FlätaF, 8 maskor halvpatent*, upprepa *-* totalt 
4 (5) 4 (5) ggr, FlätaF, 9 (5) 13 (9) maskor halvpatent, 
1 kantm.

Varv 25 - 31: Sticka halvpatent som maskorna visar.

Varv 32 (rätsidan): 1 kantm, 16 (12) 8 (16) maskor 
halvpatent, *FlätaB, 8 maskor halvpatent*, 
upprepa *-* totalt 3 (4) 5 (4) ggr, FlätaB, 15 (11) 7 
(15) maskor halvpatent, 1 kantm.  

Varv 33 - 39: Sticka halvpatent som maskorna visar.

Upprepa varv 24 -39 (dessa 16 varv utgör mönster-
rapporten). Sätt en markör mitt i den mittersta flätan.

Sticka rakt upp i halvpatent med flätningar till det är 
5 (5) 6 (6) flätningar i den mittesta flätan + 3 varv = 91 
(100) 107 (115) varv, arbetet skall nu mäta c:a 18 (20) 
22 (24) cm.

ÄRMHÅL
Nästa varv (rätsidan): 1 kantm, 7 maskor halvpatent, 
sticka 3 maskor avigt tillsammans, sticka enligt 
mönstret till det återstår 11 maskor, sticka 3 maskor 
avigt tillsammans, 7 maskor halvpatent, 1 kantm.

Nästa varv: Sticka enligt mönstret som maskorna visar.
Upprepa de senaste 2 varven ytterligare 1 ggr.

Nästa varv: 1 kantm, 7 maskor halvpatent, sticka 
2 maskor avigt tillsammans, sticka enligt mönstret till 
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det återstår 10 maskor, sticka 2 maskor avigt tillsam-
mans, 7 maskor halvpatent, 1 kantm.

Nästa varv: Sticka enligt mönstret som maskorna visar.
Upprepa de senaste 2 varven ytterligare 1 gång, 
6 maskor är minskade i var sida = totalt 61 (65) 69 
(73) maskor.

Fortsätt att sticka enligt mönstret förutom på de 
8 yttersta maskorna i var kant, där görs inga flätningar, 
där stickas endast halvpatent (första och sista maskan 
stickas som kantm).
Sticka till det är 9 (9) 10 (10) flätningar i den mittesta 
flätan. 

Sticka ytterligare 2 varv, bakstycket mäter nu c:a 30 
(32) 34 (36) cm. Sista varvet stickas från rätsidan.
Låt arbetet vila på en maskhållare, ta av garnet.

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka på samma sätt som på bakstycket 
upp till ärmhålet. 

Minska för ärmhål på samma sätt som på bakstycket.
Sticka till det är 6 (6) 7 (7) flätningar i den mittesta 
flätan. 

Sticka ytterligare 3 varv = 104 (112 (120) 128 varv.
Arbetet delas nu för sprund mitt fram och var sida 
stickas för sig

Varv 108 (116) 124 (132) p (rätsidan): 1 kantm, 
sticka enligt mönstret fram till avigmaskan i den 
mittersta flätan, sticka 1 avig maska i främre 
maskbågen utan att lyfta maskan av stickan, sticka 1 rät 
i bakre maskbågen och lyft maskan av stickan, sticka 
halvpatent till en maska återstår, 1 kantm.

Nästa varv: 1 kantm, sticka halvpatent fram till den nya 
maskan i mitten, sticka denna rät och sätt resterande 
maskor på en maskhållare. Vänd arbetet för att fortsätta 
sticka från rätsidan över resterande 31 (33) 35 (37) 
maskor.

Framstyckets högersida
Sticka 17 varv halvpatent med flätor med 1 kantm i var 
sida.

Sticka förkortade varv för att forma halskanten enligt 
följande:
Förkortat varv 1 (avigsidan): 1 kantm, sticka 
halvpatent till 7 maskor återstår, vänd.

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

Förkortat varv 3: 1 kantm, sticka halvpatent till 
4 maskor före omslaget från föregående varv, vänd.

Förkortat varv 4: Gör ett omslag om högerstickan, 
sticka halvpatent till 1 maska återstår, 1 kantm.

Förkortat varv 5: 1 kantm, sticka halvpatent till 
2 maskor före omslaget från föregående varv, vänd.

Förkortat varv 6: Gör ett omslag om högerstickan, 
sticka halvpatent till 1 maska återstår, 1 kantm.

Förkortat varv 7: 1 kantm, sticka halvpatent till 
2 maskor före omslaget från föregående varv, vänd.

Förkortat varv 8: Gör ett omslag om högerstickan, 
sticka halvpatent till 1 maska återstår, 1 kantm.
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Förkortat varv 9: 1 kantm, sticka halvpatent till 
omslaget från föregående varv, sticka Omsl+m rätt 
tillsammans, 1 avig, sticka Omsl+m rätt tillsammans, 
1 avig, sticka Omsl+m rätt tillsammans, 1 avig, 1 rät, 
1 avig, sticka Omsl+m rätt tillsammans, sticka resår 
som maskorna visar till 1 maska återstår, 1 kantm.

Nästa varv (rätsidan): 1 kantm, sticka 15 maskor 
resår som maskorna visar, sätt dessa 16 maskor på en 
maskhållare.

Fortsätt sticka över resterande 15 (17) 19 (21) 
maskorna enligt följande: 1 rät, 1 HPR, sticka 2 aviga 
maskor 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 aviga maskor 
tillsammans, sticka halvpatent till 1 maska återstår, 
1 kantm.

Följ mönstret på de återstående 13 (15) 17 (19) 
maskorna och sticka 10 (10) 12 (14) varv. Sista varvet 
stickas från rätsidan.

Sätt maskorna på en maskhållare och låt dem vila 
medan du stickar den andra sidan. 

Ta av garnet men lämna en lång tråd som skall användas 
till att sticka ihop axelmaskorna med.

Framstyckets vänstersida
Sätt maskorna från maskhållaren på stickan och börja 
sticka från avigsidan, vid sprundet.

Nästa varv (avigsidan): 1 kantm, sticka halvpatent till 
1 maska återstår, 1 kantm.
Sticka 17 varv halvpatent med flätor med 1 kantm i var 
sida.

Sticka förkortade varv för att forma halskanten enligt 
följande:
Förkortat varv 1 (rätsidan): 1 kantm, sticka 
halvpatent till 7 maskor återstår, vänd.

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

Förkortat varv 3: 1 kantm, sticka halvpatent till 
4 maskor före omslaget från föregående varv, vänd.

Förkortat varv 4: Gör ett omslag om högerstickan, 
sticka halvpatent till 1 maska återstår, 1 kantm.

Förkortat varv 5: 1 kantm, sticka halvpatent till 
2 maskor före omslaget från föregående varv, vänd.

Förkortat varv 6: Gör ett omslag om högerstickan, 
sticka halvpatent till 1 maska återstår, 1 kantm.
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Förkortat varv 7: 1 kantm, sticka halvpatent till 
2 maskor före omslaget från föregående varv, vänd.

Förkortat varv 8: Gör ett omslag om högerstickan, 
sticka halvpatent till 1 maska återstår, 1 kantm.

Förkortat varv 9: 1 kantm, sticka halvpatent till 
omslaget, sticka Omsl+m avigt tillsammans, 1 HPR, 
sticka Omsl+m avigt tillsammans, 1 HPR, sticka 
Omsl+m avigt tillsammans, 1 HPR, 1 avig, 1 HPR, 
sticka Omsl+m avigt tillsammans, sticka halvpatent till 
1 maska återstår, 1 kantm.

Nästa varv (avigsidan): 1 kantm, sticka 15 maskor 
resår som maskorna visar, sätt dessa 16 maskor på en 
maskhållare.

Fortsätt sticka över resterande 15 (17) 19 (21) 
maskorna enligt följande: 1 rät, sticka halvpatent till 
1 maska återstår, 1 kantm.

Nästa varv: 1 kantm, sticka halvpatent till 4 maskor 
återstår, sticka 2 aviga maskor 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 aviga maskor tillsammans, 1 HPR, 
1 kantm.

Sticka 10 (10) 12 (14) varv halvpatent med flätor över 
de resterande 13 (15) 17 (19) maskorna.

Ta inte av garnet, använd det till att sammanfoga 
axlarna.

Sammanfogning av axlarna
Lägg fram- och bakstycke räta mot räta (med avig-
sidorna 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.
 

Om du vill ha kanter utmed ärmhålen är det lättast att 
göra dem innan sidsömmarna sys ihop, se avsnittet för 
Ev. ärmhålskanter. 

HALSKANT
Sätt maskorna från sprundets högra sida på en 
rundsticka 2,5 mm, plocka med garnet, från rätsidan 
upp 10-12 maskor längs halsringningen, sticka resår 
över bakstyckets kvarvarande maskor, plocka upp 
10-12 maskor utmed den andra sidan av hals-
ringningen och avsluta med att sticka resår på de 
sparade maskorna på andra sidan.

Sticka 3 varv resår (1 rät, 1 avig) över samtliga maskor, 
justera vid behov maskantalet genom att sticka ihop 
2 maskor så att resåren stämmer. 

Avmaska i resår som maskorna visar eller avmaska med 
italiensk sydd avmaskning enligt följande:
Ta av garnet med en trådända som är c:a 3 ggr så lång 
som halskantens omkrets. Trä en nål utan spets:
1. Stick in nålen i 1:a maskan på vänster sticka som om 
den skulle stickas avigt, drag igenom garnet.
2. Från framsidan, stick in nålen, från höger mot 
vänster, bakom 2:a maskans främre maskbåge, drag 
igenom garnet.
3. Stick in nålen i 1:a maskan, som om den skulle stick-
as rät, lyft maskan av stickan.
4. Stick in nålen mellan 1:a och 2:a maskan, bakifrån 
och ut på framsidan.
5. Stick in nålen i 2:a maskan, framifrån och ut på 
baksidan.
6. Som punkt 3.
7. Som punkt 2.
8. Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle stick-
as avigt, lyft maskan av stickan.
9. Som punkt 4. 
10. Som punkt 5. 
11. Som punkt 3. 
Upprepa punkt 7-11, till 1 maska återstår. Sy den sista 
maskan som punkt 8.
Alla maskor är avmaskade, fäst tråden noga.

EV. ÄRMHÅLSKANTER
Om man önskar kan man göra kanter runt ärmhålen. 
Slipovern blir även fin utan ärmhålskanter, det är så den 
visas på bilderna.
Plocka med rundsticka 2,5 mm från rätsidan upp 
1 maska i vartannat varv innanför kantmaskan, 
maskantalet skall vara jämnt. 
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Sticka 3 varv resår (1 rät, 1 avig) och avmaska sedan 
lite löst i resår som maskorna visar eller avmaska med 
italiensk sydd avmaskning enligt följande:
Ta av garnet med en trådända som är c:a 3 ggr så lång 
som ärmhålets omkrets. Trä en nål utan spets:
1. Stick in nålen i 1:a maskan på vänster sticka som om 
den skulle stickas avigt, drag igenom garnet.
2. Stick in nålen mellan 1:a och 2:a maskan, bakifrån 
och ut på framsidan.
3. Stick in nålen i 2:a maskan, framifrån och ut på 
baksidan.
4. Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle 
stickas rät och lyft den av stickan.
5. Från framsidan, stick in nålen, från höger mot 
vänster, bakom 2:a maskans främre maskbåge, drag 
igenom garnet.
6. Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle 
stickas avigt, lyft maskan av stickan.
Upprepa punkt 2-6, till alla maskor är avmaskade, fäst 
tråden noga.

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 4 cm från 
nederkanten och sy upp till ärmhålet, där 
minskningarna börjar.

Fäst alla trådändar noga och tvätta slipovern enligt 
tvättinstruktionen på banderollen låt torka plant.


