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Femøren är en del av Amager Strandpark, 
här på de runda gräsmattorna omgivna av 
fina gamla träd, alldeles i kanten av Öresund 
tillbringade jag en stor del av min ungdom. 
Här upplevde jag konserter med många av de 
legendariska 80-talsbanden och här badade 
jag tillsammans med mina klasskamrater om 
somrarna. I dag är jag lyckligt lottad och bor 
ganska nära Femøren.
Slipovern Femøren är stickad i pärlresår med 
avigsidan då denna sida har ett fint definierat 
mönster som ser ut som pärlor på tråd. 
Designern har bott på Amager större delen av 
sitt liv och hennes design är därför inspirerad 
av de platser på Amager hon tycker om.
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Material
200 (200) 200 (200) 250 g Arwetta Classic från Filco-
lana färg 267 (Lavender Frost)
100 (100) 100 (100) 125 g Tilia från Filcolana färg 
353 (Freesia)
3 och 4 mm rundsticka, 40 och 80 cm. Den korta 
rundstickan kan uteslutas om ärm- och halskanter 
stickas mha magic loop.
2 stickmarkörer
2 säkerhetsnålar

Storlekar
XS (S) M (L) XL

Mått
Passar till övervidd: 80-85 (86-90) 91-96 (97-103) 
104-110 cm
Övervidd: 87 (94) 104 (113) 120 cm
Hel längd: 55 (57) 59 (59) 60 cm
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Stickfasthet
22 maskor och 31 varv mönsterstickning på sticka 4 
= 10 x 10 cm.
Får du inte rätt stickfasthet, prova med en mindre el-
ler större sticka

Beskrivning
Slipovern Femøren är stickad i pärlresår med avigsi-
dan då denna sida har ett fint definierat mönster som 
ser ut som pärlor på tråd.

Arbetsgång
Slipovern stickas uppifrån och ner. Först lägger man 
upp maskor för nacke och axlar, därefter görs ök-
ningar på var sida om axelmaskorna tills hela axel-
bredden är uppnådd. Bak- respektive framstycke 
stickas neråt var för sej till ärmhålet. Därefter stickas 
kroppen runt neråt, arbetet stickas med avigsidan ut 
så att man slipper sticka de aviga varven.
Sist plockas maskor upp till ärmkanter och polokrage, 
halva kragen stickas med avigsidan ut så att rätt sida 
syns.

Speciella tekniker 
Stickad uppläggning (skoluppläggning): *Sticka 1 rät 
maska utan att släppa av maskan från vänsterstickan, 
sätt den nya maskan vriden på vänsterstickan*, up-
prepa *-* till önskat maskantal.

Speciella förkortningar
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 på stickan, sticka den vridet rät.

Kommentar till axelökningar
Ökningar för axeln görs på båda sidor om axelmas-
korna, både på de räta och aviga varven.

Axlar
Lägg upp 33 (33) 35 (35) 37 maskor på rundsticka 4 
mm med 1 tråd Arwetta Classic och 1 tråd Tilia till-
sammans, sticka fram och tillbaka.
Varv 1 (avigsidan): Sticka 2 aviga, 1 avig (markera 

denna maska, detta är axelmaskan), 27 (27) 29 (29) 
(31) aviga, 1 avig (markera denna maska, detta är 
axelmaskan), 2 aviga.
Fortsättningsvis görs ökningar för axeln på båda sidor 
om vardera axelmaska samtidigt som det stickas 
mönster.
Varv  2 (rätsidan): Sticka resår (1 rät, 1 avig) till den 
markerade axelmaskan, ö1h, 1 rät, ö1v, sticka resår 
(1 avig, 1 rät) till en maska före den markerade axel-
maskan, 1 avig, ö1h, 1 rät, ö1v, sticka resår (1 avig, 
1 rät) varvet ut.
Varv 3: 1 avig, *sticka rätt till den markerade axel-
maskan, ö1v, 1 avig, ö1h*, upprepa *-* 1 ggr till, 
sticka rätt tills det återstår 1 maska, 1 avig.
Upprepa varv 2 och 3 totalt  5 (5) 5 (6) 6 ggr därefter 
varv 2 ytterligare 1 ggr.

Fortsättningsvis skall även ökningar för halsringnin-
gen fram göras.
Nästa varv (avigsidan): 1 avig, ö1v, sticka som varv 3 
tills det återstår 1 maska, ö1v, 1 avig.
Nästa varv: Sticka mönster som maskorna visar och 
gör axelökningar som på varv 2, de nya maskorna 
stickas enligt mönstret efter hand.
Upprepa dessa 2 varv ytterligare 2 (3) 4 (4) 5 ggr, 
sticka ytterligare 1 varv från avigsidan = 24 (27) 30 
(32) 35 m askor på vart framstycke och 63 (67) 73 
(77) 83 maskor på bakstycket. 

Vänd arbetet (så att du har rätsidan mot dej) och 
lägg upp 15 (13) 13 (13) 13 nya maskor på vänster-
stickan, använd stickad uppläggning (se ovan). Bryt 
garnet och flytta framstyckets 24 (27) 30 (32) 35 
maskor från högerstickan till vänsterstickan (utan att 
sticka dem), framstycket skall nu ha totalt  63 (67) 

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

Enkel uppläggning
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73 (77) 83 maskor. Sätt axelmaskan på en säkerhets-
nål.

Framstycke
Börja sticka från rätsidan:
#
Varv 1 (rätsidan): Sticka 1 rät, *1 rät, 1 avig*, up-
prepa från *-* till 2 maskor före axelmaskan, 2 räta.
Varv 2: Sticka 1 avig, sticka räta maskor till 1 maska 
före axelmaskan, 1 avig.
Upprepa dessa 2 varv tills ärmhålet mäter 14 (14) 
14 (13) 13 cm från säkerhetsnålen, sista varvet skall 
stickas från rätsidan.
Ökningar för ärmhålet görs enligt följande:
Varv 1 (avigsidan): Sticka 1 avig, ö1v, sticka räta 
maskor tills det återstår 1 maska, ö1v, 1 avig.
Varv 2 - 4: Sticka mönster, de nya maskorna stickas 
enligt mönstret efter hand .
Upprepa dessa 4 varv tills totalt 7 (6) 6 (7) 7 ök-
ningsomgångar är gjorda = 77 (79) 85 (91) 97 
maskor.
Fortsätt att öka vartannat varv (på varven från avig-
sidan) totalt 4 (7) 9 (10) 10 ggr, avsluta med ett varv 
från rätsidan = 85 (93) 103 (111) 117 maskor. 
#
Bryt garnet och sticka bakstycket.

Bakstycke
Sätt den andra axelmaskan på en säkerhetsnål. Börja 
sticka från rätsidan och sticka som framstycket från 
# - #. Bryt INTE garnet.

Kroppen
Vräng arbetet ut- och in, kroppen stickas med avigsi-
dan ut:
Från avigsidan stickas bakstyckets maskor räta, 
lägg upp 11 (11) 11 (13) 17 nya maskor på vänster-
stickan, använd uppläggning med omslag (se ovan), 
fortsätt att sticka räta maskor på framstycket och 
lägg upp 11 (11) 11 (13) 17 nya maskor, sätt en mar-
kör som visar varvets början och sammanfoga för att 
sticka runt, totalt 192 (208) 228 (248) 268 maskor.
Varv 1: Sticka *1 avig, 1 rät*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 2: Sticka räta maskor.
Upprepa dessa 2 varv tills arbetet mäter 22 (24) 25 
(24) 24 cm från ärmhålet, avsluta med ett rätt varv. 
Byt till rundsticka 3 mm och sticka 5 cm resår (1 
avig, 1 rät). Tag bort markören och sticka 1 avig 
maska. 
Avmaska med sydd italiensk avmaskning:
Bryt garnet med en trådända som är c:a 3 ggr så lång 
som muddens omkrets (använd 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, drag igenom garnet och lyft maskan av 
stickan.

5. Stick från framsidan in nålen, från höger mot 
vänster, bakom 2:a maskans främre maskbåge och 
framåt, drag igenom garnet.
6. Stick in nålen i 1:a maskan som om den skulle 
stickas avigt, drag igenom garnet och lyft maskan av 
stickan.
Upprepa nr 2 - 6 tills det återstår 1 maska, gör som 
nr 3.
Alla maskor är avmaskade, fäst tråden.

Ärmkanter (båda stickas lika)
Vräng slipovern så att rätsidan kommer ut. Plocka 
med rundsticka 3 mm från rätsidan upp maskor ut-
med ärmhålet. Börja i botten av ärmhålet och plocka 
upp 6 (6) 6 (6) 8 maskor utmed uppläggningskan-
ten, plocka upp 27 (29) 33 (37) 40 maskor utmed 
rundningen och 33 (33) 33 (31) 31 maskor längs den 
raka delen, sätt axelmaskan på stickan utan att sticka 
den, plocka upp  33 (33) 33 (31) 31 maskor längs 
den raka delen och 27 (29) 33 (37) 40 maskor längs 
rundningen och till sist 7 (5) 5 (5) 7 maskor fram 
till mitt under ärmhålet = 134 (136) 144 (148) 158 
maskor.
Sticka 3 cm resår runt (1 rät, 1 avig). 
Bryt garnet med en trådända som är c:a 3 ggr så 
lång som ärmhålets omkrets (använd en nål utan 
spets). Avmaska med sydd italiensk avmaskning som 
på mudden.

Polokrage
Plocka med rundsticka 4 mm från rätsidan upp ma-
skor utmed halskanten. Börja på höger axel, plocka 
upp 1 maska i axelmaskan, plocka upp 1 maska i 
varje maska längs halskanten bak, totalt 27 (27) 29 
(29) 31 maskor, plocka upp 1 maska i axelmaskan, 
plocka upp 17 (18) 21 (21) 22 maskor längs vänster 
sida av halsringningen, plocka upp 1 maska i var 
maska i botten av halsringningen, totalt 15 (13) 13 
(13) 13 maskor och 17 (18) 21 (21) 22 maskor upp 
längs höger sida av halskanten = 78 (78) 86 (86) 90 
maskor.
Sätt en markör som visar varvets början och sticka 
runt:
Varv 1: Sticka aviga maskor.
Varv 2: Sticka *1 rät, 1 avig*, upprepa *-* varvet ut.
Upprepa dessa 2 varv tills kragen mäter 8 cm, sista 
varvet skall vara varv 2. 
Nu skall mönstret ”vändas” (så att kragen kan vikas 
med rätsidan ut).
Varv 1: Sticka räta maskor
Varv 2: Sticka *1 avig, 1 rät*, upprepa *-* varvet ut.
Upprepa dessa 2 varv tills kragen mäter totalt 16 cm, 
sista varvet skall vara varv 2.
Avmaska med sydd italiensk avmaskning som på 
ärmkanterna.

Montering
Fäst trådändarna och tvätta slipovern enligt tvättin-
struktionen på banderollen för Tilia, lägg ut den på en 
handduk och låt torka plant.


