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Krusningarna på havets yta kan tydligt ses på West Coast slipovern där mönstret skapas av 
rätstickning i olika garnkvaliteter. Böljorna bryts av resårens vertikala linjer, resåren som 
görs med vridna maskor. 

West CoastDesign: Katja Dyrberg

STORLEKAR
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL

MÅTT
Passar till bystvidd: 80-87 (88-93) 94-99 (100-107) 
108-116 (117-126) 127-136 cm
Övervidd: 90 (96) 102 (108) 118 (128) 138 cm
Längd (mätt mitt bak från halskanten): 48 (50) 52 (54) 
56 (58) 60 cm

STICKFASTHET
16 m och 36 varv mönster på sticka 5 mm = 10 x 10 cm 
20 m och 20 varv vriden resår på sticka 4,5 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.

MATERIAL
Garn från Filcolana
200 (200) 200 (250) 300 (350) 400 g Peruvian 
färg 281 (Rime Frost)
50 (50) 50 (75) 75 (75) 100 g Tilia 
färg. 281 (Rime Frost)
Hela plagget stickas med en tråd i vardera kvaliteten 
tillsammans.

Rundsticka 4 mm, 40 cm (2 st), rundsticka 4,5 mm 
(40, 60 och 80-120 cm) och 5 mm (80-120 cm).

Markörer 
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Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

fm
Flytta markören från vänster till höger sticka.

vr rm
Vridet rät. Sticka en rät maska i bakre maskbågen (från 
höger till vänster).

vr am
Vridet rät. Sticka en avig maska i bakre maskbågen 
(från vänster till höger).

ö1h
Högerlutande ökning. Lyft upp tråden mellan 
2 maskor, bakifrån och fram, på vänster sticka, sticka 
den rät.

ö1v
Vänsterlutande ökning. Lyft upp tråden mellan 
2 maskor, framifrån med vänsterstickan, sticka den 
vridet rät.

SPECIELLA TEKNIKER

Enkel uppläggning
Gör en ögla av garnet så att den långa garnändan
(som kommer från nystanet) läggs ovanpå det garn som 
sitter på stickan, stick högerstickan in i öglan framifrån 
(se bild) och dra åt så att det bildas en maska. 
Upprepa till önskat antal maskor. 

Arbetsgång
Slipovern stickas uppifrån och ner, i ett mönster där de 
båda garnerna Peruvian och Tilia alterneras. 

Halsringningen och de sluttande axlarna skapas med 
hjälp av ökningar, sedan stickas fram- och bakstycke 
färdiga var för sig. 
Därefter plockas maskor upp längs sidorna som stickas 
ihop med hjälp av lodräta paneler av vriden resår. 
Slipovern avslutas med kanter i vriden resår nertill, 
runt ärmhålen och polokragen, dessa stickas i de båda 
kvaliteterna tillsammans för att få ett tätt och fylligt 
uttryck. 
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Beskrivning
OK
Lägg med Peruvian på rundsticka 5 mm upp 28 (28) 
30 (30) 32 (34) 36 maskor, sticka fram och tillbaka.
På varv 1 delas maskorna in enligt följande:

Varv 1 (avigsidan): Sticka med Peruvian, 1 rät, sätt en 
markör på stickan (D), 1 avig, sätt en markör på stickan 
(C), 24 (24) 26 (26) 28 (30) 32 räta, sätt en markör på 
stickan (B), 1 avig, sätt en markör på stickan (A), 1 rät.

De 4 markörerna är placerade på var sida om de 
2 axelmaskorna. På de följande varven görs ökningar på 
var sida om  axelmaskorna på de varv som stickas med 
Peruvian (det ökas INTE på varven med Tilia).

Varv 2: Sticka med Peruvian, 1 rät, ö1h, fm (A), 1 rät, 
fm (B), ö1v, sticka räta maskor fram till markör (C), 
ö1h, fm (C), 1 rät, fm (D), ö1v, 1 rät = 32 (32) 34 (34) 
36 (38) 40 maskor.

Varv 3: Sticka med Tilia, sticka räta maskor fram till 
markör (D), fm (D), lyft 1 maska avigt med garnet 
framför arbetet, fm (C), sticka räta maskor fram till 
markör (B), fm (B), lyft 1 maska avigt med garnet 
framför arbetet, fm (A), sticka räta maskor varvet ut.

Varv 4: Sticka med Tilia, sticka räta maskor fram till 
markör (A), fm (A), lyft 1 maska avigt med garnet 
bakom arbetet, fm (B), sticka räta maskor fram till 
markör (C), fm (C), lyft 1 maska avigt med garnet 
bakom arbetet, fm (D), sticka räta maskor varvet ut.

Varv 5: Sticka med Peruvian, sticka räta maskor fram 
till markör (D), ö1v i tråden med Peruvian från varv 
2, fm (D), 1 avig, fm (C), ö1h i tråden med Peruvian 
från varv 2, sticka räta maskor fram till markör (B), ö1v 
i tråden med Peruvian från varv 2, fm (B), 1 avig, fm 
(A), ö1h i tråden med Peruvian från varv 2, sticka räta 
maskor varvet ut = 36 (36) 38 (38) 40 (42) 44 maskor.

Varv 6: Sticka med Peruvian, sticka räta maskor fram 
till markör (A), ö1h, fm (A), 1 rät, fm (B), ö1v, sticka 
räta maskor fram till markör (C), ö1h, fm (C), 1 rät,
fm (D), ö1v, sticka räta maskor varvet ut = 40 (40) 42 
(42) 44 (46) 48 maskor.

Varv 7: Sticka med Tilia, som varv 3.

Varv 8: Sticka med Tilia, som varv 4.

Varv 9: Sticka med Peruvian, 2 räta, ö1h, sticka som 
varv 5 till 2 maskor återstår, ö1v, 2 räta = 46 (46) 48 
(48) 50 (52) 54 maskor.

Varv 10: Sticka med Peruvian, 2 räta, ö1h, sticka som 
varv 6 till 2 maskor återstår, ö1v, 2 räta = 52 (52) 54 
(54) 56 (58) 60 maskor.

Varv 11: Sticka med Tilia, som varv 3.

Varv 12: Sticka med Tilia, som varv 4.

Upprepa varv 9 - 12 ytterligare 2 (2) 2 (2) 3 (3) 3 ggr 
= 76 (76) 78 (78) 92 (94) 96 maskor.

Fortsättningsvis stickas fram- och bakstycke för sig. 

FRAMSTYCKE
Ta av garnet och flytta vänster framstyckes 16 (16) 16 
(16) 20 (20) 20 maskor från vänster till höger sticka. 
Bakstyckets 42 (42) 44 (44) 50 (52) 54 maskor plus 
de 2 axelmaskorna sätts på en maskhållare. 
Vänd på arbetet och sticka första varvet från avigsidan 
enligt följande:

Varv 1 (avigsidan): Sticka med Peruvian, sticka 16 
(16) 16 (16) 20 (20) 20 räta, lägg upp 10 (10) 12 
(12) 10 (12) 14 nya maskor med enkel uppläggning, 
sticka 16 (16) 16 (16) 20 (20) 20 räta = 42 (42) 44 
(44) 50 (52) 54 maskor.

Varv 2: Sticka med Peruvian, sticka räta maskor varvet 
ut.
Varv 3 och 4: Sticka med Tilia, sticka räta maskor 
varvet ut.

Varv 5: Sticka med Peruvian, sticka räta maskor varvet 
ut.

Upprepa varv 2 - 5 ytterligare 11 ggr och sedan varav 
2 - 4 en gång. Ärmhålet skall nu vara c:a 17 cm.

Öka i båda sidor enligt följande:

Varv 1 (avigsidan): Sticka med Peruvian, sticka räta 
maskor varvet ut.

Varv 2: Sticka med Peruvian, sticka 2 räta, ö1h, sticka 
räta maskor till 2 maskor återstår, ö1v, 2 räta.



4 av 5West Coast

Varv 3: Sticka med Tilia, sticka räta maskor varvet ut.

Varv 4: Sticka med Tilia, 2 räta, ö1h, sticka räta maskor 
till 2 maskor återstår, ö1v, 2 räta.

Upprepa dessa 4 varv till det är totalt 12 (15) 16 (19) 
20 (23) 26 ökningar i var sida = 66 (72) 76 (82) 90 
(98) 106 maskor. 

Fortsätt sticka enligt mönster, utan ökningar, till 
arbetet mäter 44 (46) 48 (50) 52 (54) 56 cm eller 
önskad längd mätt från överst på axeln.
Låt framstyckets maskor vila på en maskhållare.

BAKSTYCKE
Sätt tillbaka bakstyckets 42 (42) 44 (44) 50 (52) 54 
maskor på en sticka 5 mm. Låt de båda axelmaskorna 
sitta kvar på maskhållare, de stickas med i ärmresåren 
senare.
Börja sticka från avigsidan.

Varv 1 och 2: Sticka med Peruvian, sticka räta maskor 
varvet ut.

Varv 3 och 4: Sticka med Tilia, sticka räta maskor 
varvet ut.

Upprepa dessa 4 varv ytterligare 12 ggr, ärmhålet skall 
nu vara c:a 17 cm.

Öka i båda sidor enligt följande:
Varv 1 (avigsidan): Sticka med Peruvian, sticka räta 
maskor varvet ut.

Varv 2: Sticka med Peruvian, 2 räta, ö1h, sticka räta 
maskor till 2 maskor återstår, ö1v, 2 räta.

Varv 3: Sticka med Tilia, sticka räta maskor varvet ut.

Varv 4: Sticka med Tilia, 2 räta, ö1h, sticka räta 
maskor till 2 maskor återstår, ö1v, 2 räta.

Upprepa dessa 4 varv till det är totalt 12 (15) 16 (19) 
20 (23) 26 ökningar i var sida = 66 (72) 76 (82) 90 
(98) 106 maskor.

Fortsätt sticka enligt mönster, utan ökningar, till 
arbetet mäter 44 (46) 48 (50) 52 (54) 56 cm eller 
önskad längd mätt från överst på axeln.
Låt bakstyckets maskor vila på en maskhållare.
 

SIDOPANELER
Höger sida
Plocka med 1 tråd Peruvian och sticka 4 mm från
rätsidan av bakstyckets högersida upp maskor, plocka 
upp c:a 3 maskor/8 mönstervarv. Ta av garnet.
Plocka upp samma antal maskor utmed framstyckets 
högra sida. Ta av garnet.

Lägg med 1 tråd av vardera kvaliteten på sticka 4,5 mm 
upp 9 maskor.
Varv 1 (avigsidan): 1 avig, [1 rät, lyft 1 maska avigt 
med garnet framför arbetet] 3 ggr, 1 rät, 1 avig.

Panelens maskor skall stickas i vriden resår samtidigt 
som första och sista maskan i panelen stickas ihop med 
de maskor som plockades upp utmed fram- och 
bakstycke. Ihopstickningarna görs enbart på varven 
från rätsidan. 
Börja överst vid ärmhålet och håll stickan med panelens 
maskor i vänster hand:

Varv 1 (rätsidan): Flytta över den första av bakstyckets 
upplockade maskor till stickan med panelens maskor, 
denna maska skall sitta först på stickan, sticka 2 maskor 
vridet rätt tillsammans, sticka [1 avig, 1 vriden rät] 
3 ggr, 1 avig, flytta över den sista maskan från 
panelstickan till stickan med de maskor som 
plockades upp utmed framstycket och sticka 2 räta 
maskor tillsammans (maskan från panelen och 1 maska 
från framstycket).

Varv 2: *1 vriden avig, 1 rät*, upprepa *-* till 1 maska 
återstår, 1 vriden avig.

Upprepa dessa 2 varv till alla maskorna som plockades 
upp utmed fram- och bakstycke är ihopstickade med 
sidopanelen. Sista varvet stickas från rätsidan. 
Låt maskorna vila på en maskhållare.
Vänster sida
Gör på samma sätt som sidopanelen i höger sida men på 
vänster sida på fram- och bakstycke istället.
RESÅRMUDD PÅ KROPPEN
Efter maskorna från vänster sidopanel sätts maskorna 
från bakstycket, maskorna från höger sidopanel och 
maskorna från framstycket på samma rundsticka 
4,5 mm = 150 (162) 170 (182) 198 (214) 
230 maskor. 
Sticka vriden resår (1 avig, 1 vriden rät) runt och 
minska SAMTIDIGT 1 maska på både fram- och 
bakstycke genom att sticka 2 maskor avigt tillsammans 
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ungefär mitt på vardera stycke = 148 (160) 168 (180) 
196 (212) 228 maskor.
Sticka vriden resår i c:a 4 cm eller till önskad bredd på 
kanten. 

Avmaska med italiensk sydd avmaskning enl. 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 stick-
as avigt, lyft maskan av stickan.
Upprepa punkt 2-6, till det återstår 1 (avig) maska på 
vänsterstickan.
Avslutning: 
7. Från framsidan, stick in nålen, från höger mot 
vänster, i den först avmaskade maskan, drag igenom 
garnet.
8. Som punkt 6. 
Alla maskor är avmaskade, fäst tråden noga. 
ÄRMHÅLSKANTER (BÅDA STICKAS LIKA)
Plocka, från rätsidan, med 1 tråd av vardera kvaliteten 
och sticka 4,5 mm upp 92 (96) 100 (104) 108 (112) 

116 maskor utmed ärmhålskanten enligt följande: 
Plocka upp 9 maskor utmed sidopanelen, 41 (43) 45 
(47) 49 (51) 53 maskor (c:a. 1 maska/2 varv mönster) 
fram till axelmaskan, sticka axelmaskan rät, plocka upp 
41 (43) 45 (47) 49 (51) 53 maskor fram till sido-
panelen = 92 (96) 100 (104) 108 (112) 116 maskor.
Sticka vriden resår (1 vriden rät, 1 avig) runt till resåren 
mäter c:a 2,5 cm.
Avmaska med en sydd italiensk avmaskning som på 
kroppen.
POLOKRAGE
Plocka, från rätsidan, med 1 tråd av vardera kvaliteten 
och sticka 4,5 mm utmed halsringningen upp 25 (25) 
27 (27) 29 (29) 31 maskor längs bakstycket, 12 (12) 
12 (12) 13 (13) 13 längs sidan på ringningen fram, 
11 (11) 13 (13) 11 (13) 13 maskor längs 
upplägningskanten fram och 12 (12) 12 (12) 13 (13) 
13 maskor längs ringningen på andra sidan fram 
= 60 (60) 64 (64) 66 (68) 70 maskor.

Då polokragen skall vara lika på båda sidor stickas både 
rät- och avigmaskor vridna enligt följande:
Sticka vriden resår (1 vriden rät, 1 vriden avig) runt till 
kragen mäter c:a 16 cm eller önskad längd.
Avmaska med en sydd italiensk avmaskning som på 
kroppen.

MONTERING
Fäst alla trådändor.
Skölj upp slipovern enligt tvättinstruktionen på bande-
rollen. Låt torka plant på en handduk.


