Ada Sommartopp
No. 2003-192-3461

Material

Mönsterinformation

2 (2) 3 (3) nystan av 100 g Twister Solid,
Hobbii fg. 110
Rundsticka 80 cm 3 mm
Strumpstickor 3 mm för i-cord

Toppen stickas nerifrån och upp och runt på
rundsticka i slätstickning. Det ökas för
V-form.
Från ärmhålen stickas fram -och bakstycke
färdigt var för sig.

Storlek
S (M) L (XL)

Mått
Bredd på bottenresåren: 45 (47) 49 (51)
cm
Längd: 54 (55) 56 (57) cm

KM = kantmaska.
På rätvarven lyfts första maskan av löst med
garnet bakom arbetet. På aviga varv lyfts
första maska av löst med garnet framför
arbetet.
Axeln sys ihop med maskstygn.

Stickfasthet

Längs med halsringningen stickas det en
i-cord-kant.

26 maskor = 10 cm
30 varv = 10 cm

Tekniker

Köp garnet här:
http://shop.hobbii.se/ada-sommartopp

Du hittara videon av tekniker som används i
mönstret här:
I-cord-kant https://www.youtube.com/watch?v=LejPncCIjjY
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Topp
Lägg upp Slå 232 (244) 252 (264) maskor. Samla maskorna på rundstickorna och sticka runt
i resår: *2 räta, 2 aviga* - sticka tills arbetet mäter 5 cm.
Sätt fast en stickmarkör i vardera sidan för att markera sidsömmen: 1 på varvets början och
1 efter 116 (122) 126 (132) maskor.
Ökningar
Det ökas för ärmhål på vardera sida av markören. Hädanefter ökas det för ärmkanten.
Sticka omslagen räta för att bilda en hålkant.
Varv 1: 1 rät, omslag, sticka fram tills det återstår 1 maska före nästa markör, omslag, 2 räta,
omslag, sticka fram tills det återstår 1 maska före nästa markör, omslag, 1 rät.
Varv 2: sticka räta i varje maska
Varv 3: sticka räta i varje maska
Varv 4: sticka räta i varje maska
Varv 5: sticka räta i varje maska
Varv 6: sticka räta i varje maska
Upprepa varv 1-6 tills arbetet mäter 30 cm.

Framstycke
Sticka fram och tillbaka på rundstickan. Öka samtidigt på var 6:e varv, men nu stickas också
kantmaskor på varje varv.
Varv 1: 1 KM, 1 rät, omslag, räta tills det återstår 2 maskor, omslag, 2 räta.
Varv 2: 1 KM, sticka avigt i varje maska
Varv 3: 1 KM, sticka räta i varje maska
Varv 4: 1 KM, sticka avigt i varje maska
Varv 5: 1 KM, sticka räta i varje maska
Varv 6: 1 KM, sticka avigt i varje maska
Upprepa varv 1-6 tills du har 166 (172) 176 (182) maskor på stickan och arbetet mäter 50
cm.
Låt de första 52 (54) 57 (59) maskorna vila, lyft över 62 (64) 62 (64) maskor för halsen för sig
och låt vila, låt de återstående 52 (54) 57 (59) vila.
Ryggstycke
Stickas likadant som framstycket.
Axlar
Sy ihop axlarna med maskstygn.

Design av Hobbii.se - Copyright © 2019 - Alla rättigheter reserverade.

Sida 2

I-cord
Lyft tillbaka de vilande maskorna på stickan och sticka en i-cord-kant.
På varvets början lägg upp 4 maskor med stickuppläggning.
Sticka *3 räta, 2 maskor tillsammans i vriden räta – skjut tillbaka maskorna på vänstra spets*
- upprepa *-* varvet ut.
Sy ihop i-corden med maskstygn.

#hobbiidesign #hobbiiada
Mycket nöje!
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