Sensommar Topp
No. 2012-194-2198

Svårighetsgrad: Erfaren
Storlek: 0 (3) 6 (12) 24 mdr
Övervidd: 39 (41) 44,5 (48) 52 cm
Hel längd: 24 (26) 28 (33) 38 cm
(mätt från axel och ner)
Garn: Nature i färg Vanilla (53)
Garnåtgång: 2 (2) 2 (3) 3 nystan

Stickor: Rundstickor 3,5 mm samt 4 mm
(80 cm wire) Eller den sticka du ska ha för
att få rätt stickfasthet.
Stickfasted: 22 maskor och 30 varv i
slätstickning på sticka 4 mm = 10 x 10 cm
Stickas med 2 trådar tillsammans

Köp garnet här:
http://shop.hobbii.se/sensommar-topp
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Förkortningar:
m = Maska
mk = Markör (placeras mellan två maskor)
rm = Rät maska
am = Avig maska
3 am tills = 3 aviga maskor tillsammans
3 am vr tills = 3 aviga vridna tillsammans
Fhpt (Förbättrad hoptagning) = Lyft en maska löst rät, sätt sen tillbaka den på vänster
sticka i dennes nya vändning, och sticka de 2 första maskorna tillsammans i bakersta
maskbågen
Lyft 1 am mgb = Lyft 1 maska avigt med garnet bakom arbetet.
Lyft 1 am mgf = Lyft 1 maska avigt med garnet framför arbetet
RS = Rätsidan
AS = Avigsidan

Tillvägagångssätt
Toppen stickas runt i slätstickning nerifrån och upp. Vid delning av fram- och bakstycke kring
ärmhål stickas det vävstickning, och delarna stickas nu fram och tillbaka. Härefter stickas det
en I-cord kant vid ärmhål och hals, och axlarna binds ihop med I-corden. Det stickas med 2
trådar tillsammans

Kropp
Lägg upp 86 (90) 98 (106) 114 m på en kontrasttråd med 2 trådar ihop och metoden
temporär uppläggning.
Sticka med sticka 4 mm slätstickning tills arbetet mäter 5 cm. Sticka upp m från kontrast
tråden med ytterligare en sticka 4 mm och sticka nu ihop maskorna med maskorna på
stickan (omvikningskant).
Når alla m är stickade ihop fortsätts det runt med slätstickning tills den slätstickade delen
inkl. Kanten mäter 11 (12,5) 14 (18,5) 22,5 cm.
Nu stickas det runt i mönster:
Mönster runt:
1.
2.
3.
4.

Varv (RS): *1 rm, 1 am mgb* upprepa *_* till sista m, 1 rm.
Varv (AS): *1 am, 1 am mgf* upprepa *_* till sista m, 1 rm.
Varv (RS): rm varvet ut.
Varv (AS): rm varvet ut.
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Sticka de 4 varven i mönstret 1 gång och sticka därefter varv 1-3. På varv 4 i mönstret sätts
maskor att vila till ärmhål så här:
Sticka 3 rm, sätt de just stickade 3 maskorna på en tråd restgarn att vila. Sticka 42 (44) 48
(52) 58 m rm, sätt de sista 5 stickade m på en tråd restgarn att vila, sticka rm varvet ut, men
sätt de sista 2 m över på den första tråden restgarn (tillsammans med de 3 m som redan är
där), och klipp tråden.
Sätt de 39 (41) 45 (49) 53 m från bakstycket över på en annan sticka 4 mm eller en tråd
restgarn.
Nu stickas fram och bakstycke färdigt var för sig så här:

Framstycke
Sätt garn till de 37 (39) 43 (47) 51 m på framstycket från RS och sticka mönstret fram och
tillbaka, samtidigt som du minskar på de två första varv 4 i mönstret. Notera att den första
och sista maskan på varvet alltid stickas i slätstickning.
Mönster fram och tillbaka:
1.
2.
3.
4.

Varv (RS): *1 rm, lyft 1 am mgb* upprepa *_* till sista m, 1 rm.
Varv (AS): *1 rm, lyft 1 am mgf* upprepa *_* till sista m, 1 rm.
Varv (RS): rm varvet ut.
Varv (AS): am varvet ut.

Sticka fram till 4.e varvet i mönstret, och sticka varvet så här:
1 am, 3 am tills, am fram till sista 4 m, 3 vr am tills, 1 am = 4 m minskat / 33 (35) 39 (43) 47
m på varvet.
Sticka ytterligare en gång mönstret fram till varv 4 och minska på samma sätt igen = 4 m
minskat / 29 (31) 35 (39) 43 m på varvet.
Fortsätt nu i mönster tills ärmhålet mäter 9 (9,5) 9 (9,5) 10,5 cm och du ska börja på varv 1 i
mönstret. Byta till sticka 3,5 mm och avmaska arbetet med I -cord så här:
*2 rm, 1 rm löst av, 1 rm, drag den lyfta maskan över den nyss stickade m. Sätt tillbaka
maskan på vänster sticka* och upprepa *_* fram till de sista 3 m. Lyft de två sista maskorna
över den främre = 1 m på stickan. Plocka upp 1 m i sidan, och avmaska de sista 2 m precis
som vanligt.

Bakstycke
Sätt garn till de 39 (41) 45 (49) 53 m på bakstycket från RS och sticka mönstret fram och
tillbaka, samtidigt som du minskar på de två första varv 4 i mönstret. Notera att den första
och sista maskan på varvet alltid stickas i slätstickning.
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Mönster fram och tillbaka:
1.
2.
3.
4.

Varv (RS): *1 rm, 1 am gba* upprepa *_* till sista m, 1 rm.
Varv (AS): *1 rm, 1 am gfa* upprepa *_* till sista m, 1 rm.
Varv (RS): rm varvet ut.
Varv (AS): am varvet ut.

Sticka fram till 4.e varvet i mönstret, och sticka varvet så här:
1 am, 3 am tills, am fram till sista 4 m, 3 vr av tills, 1 am = 4 m minskat / 35 (37) 41 (45) 49 m
på stickan.
Sticka ytterligare en gång mönstret fram till varv 4 och minska på samma sätt igen = 4 m
minskat / 31 (33) 37 (41) 45 m på varvet.
Fortsätt nu i mönster tills ärmhålet mäter 9 (9,5) 9 (9,5) 10,5 cm och du ska börja på varv 1 i
mönstret. Byta till sticka 3,5 mm och avmaska arbetet med I -cord så här:
*2 rm, 1 rm löst av, 1 rm, drag den lyfta maskan över den nyss stickade m. Sätt tillbaka
maskan på vänster sticka* och upprepa *_* fram till de sista 3 m. Lyft de två sista maskorna
över den främre = 1 m på stickan. Plocka upp 1 m i sidan, och avmaska de sista 2 m precis
som vanligt.

I-cord
Lägg upp 3 m på sticka 3,5 mm.
*Dra maskorna över på motsatta sidan av stickan, så att garnet hänger i den bakre maskan.
Dra garnet bakom arbetet fram till den första maskan och sticka alla maskor rät.*
Upprepa *_* tills snodden mäter ca 20 cm.
Plocka med en annan sticka 3,5 mm upp maskor längs med framstyckets ärmhål, sätt de
vilande m nederst i ärmhålet över på stickan och sticka upp samma antal maskor på den
andra sidan. Hoppa över ca var 3.e m när du stickar upp maskorna.
Nu avmaskas alla de uppstickade m med I-cord precis som i halskanten:
Sticka 2 rm från stickan med I-corden, ta av den sista m löst som rm, sticka 1 rm från de
uppstickade m och dra den lösa m över den nyss stickade. Sätt de 3 m tillbaka på vänster
sticka och upprepa proceduren tills alla m är avmaskade och du åter har 3 m på stickan.
Sticka nu dessa 3 m som I-cord, tills snodden mäter 20 cm och avmaska.
Gör på samma sätt vid det andra ärmhålet.

Montering
Fäst alla trådar och tvätta arbetet såsom garnets anvisningar visar.
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TACK... för att du valde att sticka ett av mina mönster. :-)
Du kan visa upp dina olika kreationer på sociala medier genom att använda följande
hashtags på dina bilder och dela dem.
#hobbiifriends #knitbytrinep #sensommartopp
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