STICKMÖNSTER

Elin
Topp
Design: Sys Fredens | Hobbii Design
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MATERIAL

2 (3, 3, 4, 4) nystan Rainbow Bamboo,
färg 12

STORLEK

S (M, L, XL, XXL)

MÅTT

Stickor 3 mm
Maskhållare

GARNKVALITET
Rainbow Bamboo, Hobbii
60% Bamboo Viscose, 40% Cotton/
100 g = 250 meter

STICKFASTHET
23 maskor och 34 varv på 10 cm på
stickor 3 mm i slätstickning

Bredd: 40 (45, 50, 55, 60) cm
Toppen är tight och töjer sig en del.
Längd från midja till ärmöppning: ca 26 (27,
28, 29, 30) cm

MÖNSTERFORMATION
Toppen är midjekort och tight.
Den stickas i slätstickning på tvärs. Och
kanterna stickas samtidigt i rätstickning.
Toppen är med markerad midja då
sidosömmarna är stickade med vändvarv.
Toppen kan göras längre genom att lägga
upp fler maskor, och göras bredare genom
att sticka extra varv i början och slutet på
resp. Bakstycke och framstycke = sidsömmar.

TEKNIKER
Vändmaskor - German short rows
SSK

HASHTAGS TILL SOCIALA MEDIER
#hobbiidesign #hobbiielin

KÖP GARNET HÄR
http://shop.hobbii.se/elin-topp

FRÅGOR
Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till
kundservice@hobbii.se
Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.
Lycka till med projektet!
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Mönster

FÖRKLARING
2 rät tillsammans: lyft löst av 1 rät maska, 1 rät, dra den lösa maskan över den stickade räta.
2 vridna rät tillsammans (ssk): lyft löst av 1 rät maska, lyft ytterligare löst av 1 rät maska,
stick vänster sticka genom dessa två maskor och sticka dem rät tillsamman.
2 vriden avig tillsammans: stick höger sticka bakifrån genom 2 maskor på vänster sticka och
sticka dem avigt tillsammans.
Öka 1 maska sticka upp länken mellan maskorna och sticka den vriden rät.

TOPP
Toppen stickas på tvärs = från sidsöm till sidsöm.
Det stickas en kant på 10 masker överst och en kant på 10 maskor i midjan.
Toppens form bildas genom att sticka vändvarv (german short rows) i sidsömmarna.
Det stickas två likadan delar, där den ena spegelvänds.

FRAMSTYCKE
Lägg upp 68 (70, 72, 74, 78) maskor.
Avigsidan: 10 rät, 48 (50, 52, 54, 58) avig, 10 rät.
Midjemarkering i vänster sidsöm med vändvarv
1. varv, rätsidan: 18 (20, 22, 24, 28) rät, vänd.
2. varv, avigsidan: 1 vändmaska, avigt tills det är 10 maskor kvar, 10 rät.
3. varv, rätsidan: 28 (30, 32, 34, 38) rät, vändmaskan stickas som en maska, vänd.
4. varv, avigsidan: 1 vändmaska, avigt tills det är 10 maskor kvar, 10 rät.
5. varv, rätsidan: 38 (40, 42, 44, 48) rät, vändmaskan stickas som en maska, vänd.
6. varv, avigsidan: 1 vändmaska, avigt tills det är 10 maskor kvar, 10 rät.
7. varv, rätsidan, ökning: 10 rät, öka 1 maska, 38 (40, 42, 44, 48) rät, vändmaskan stickas som
en maska, vänd = ökat 1 maska = 69 (71, 73, 75, 79) maskor.
8. varv, avigsidan: 1 vändmaska, avigt tills det är 10 maskor kvar, 10 rät.
9. varv, rätsidan: 59 (61, 63, 65, 69) rät, vändmaskan stickas som en maska, vänd.

Elin | No. 2004-212-3334 | © Hobbii 2021 | 3

10. varv, avigsidan: 1 vändmaska, avigt tills det är 10 maskor kvar, 10 rät.
Sticka inte fler vändvarv.
Ökningar vid den översta kanten på vart 4.e varv
11. varv, rätsidan: 10 rät, öka 1 maska, sticka rät varvet ut.
12. varv, avigsidan: 10 rät, avigt tills det är 10 maskor kvar, 10 rätt.
13. varv, rätsidan: rät.
14. varv, avigsidan: 10 rät, avigt tills det är 10 maskor kvar, 10 rät.
Upprepa de sista 4 varven tills det har ökats med 26 (28, 30, 32, 34) maskor = 94 (98, 102,
106, 112) masker.
Avigsidan: 10 rät, avigt tills det är 10 maskor kvar, 10 rät.
Ärmöppning
1. varv, rätsidan: sticka 10 rät och sätt dessa maskor på en maskhållare eller tråd, sticka 2
maskor vriden rät tillsammans, sticka rät varvet ut = minskat 1 maska.
2. varv, avigsidan: 10 rät, avigt tills det är 2 maskor kvar, 2 maskor vridna avigt tillsammans =
minskat 1 maska.
3. varv, rätsidan: 2 vridna rät tillsammans, sticka rät varvet ut = minskat 1 maska.
4. varv, avigsidan: 10 rät, avigt tills det är 2 maskor kvar, 2 vridna avig tillsammans = minskat
1 maska.
Sticka 3.e och 4.e varvet tills det har minskats med 16 (18, 20, 22, 24) maskor = 68 (70, 72,
74, 78) maskor.
Midjemarkering i höger sidsöm och ärmöppning med vändvarv
Fortsätt med vändvarv och minskning SAMTIDIGT så här:
Rätsidan: 2 vridna rät tillsammans, sticka tills det är 10 maskor kvar, vänd.
Avigsidan: 1 vändmaska, avigt tills det är 2 maskor kvar, 2 vridna avigt tillsammans.
Rätsidan: 2 vridna rät tillsammans, sticka tills det är 20 maskor kvar, vänd.
Avigsidan: 1 vändmaska, avigt tills det är 2 maskor kvar, 2 vridna avigt tillsammans.
Rätsidan: 2 vridna rät tillsammans, sticka tills det är 30 maskor kvar, vänd.
Avigsidan: 1 vändmaska, avigt tills det är 2 maskor kvar, 2 vridna avigt tillsammans.
Rätsidan: 2 vridna rät tillsammans, sticka tills det är 40 maskor kvar, vänd.
Avigsidan: 1 vändmaska, avigt tills det är 2 maskor kvar, 2 vridna avigt tillsammans.
Rätsidan: 2 vridna rät tillsammans, sticka tills det är 50 maskor kvar, vänd.
Avigsidan: 1 vändmaska, avigt tills det är 2 maskor kvar, 2 vridna avigt tillsammans.
Rätsidan: avmaska, vändmaskorna stickas som 1 maska = 58 (60, 62, 64, 68) maskor.

AXELBAND
Sätt axelbandets 10 maskor på stickan och sticka ca 5-6 cm rätstickning (mätt lite sträckt).
Avmaska.

BAKSTYCKE
Lägg upp 68 (70, 72, 74, 78) maskor.
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Midjemarkering i vänster sidsöm med vändvarv
1. varv, avigsidan: 10 rät, 48 (50, 52, 54, 58) avig, 10 rät.
2. varv, rätsidan: sticka rät varvet ut.
3. varv, avigsidan: 10 rät, 8 (10, 12, 14, 18) avig, vänd.
4. varv, rätsidan: 1 vändmaska, sticka rät varvet ut.
5. varv, avigsidan: 10 rät, 18 (20, 22, 24, 28) avig, vändmaskan stickas som en maska, vänd.
6. varv, rätsidan: 1 vändmaska, sticka rät tills det är 10 maskor kvar, öka 1 maska, 10 rät.
7. varv, avigsidan: 10 rät, 29 (31, 33, 35, 39) avig, vändmaskan stickas som en maska, vänd.
8. varv, rätsidan: 1 vändmaska, sticka rät varvet ut.
9. varv, avigsidan: 10 rät, 39 (41, 43, 45, 49) avig, vändmaskan stickas som en maska, vänd.
10. varv, rätsidan: 1 vändmaska, sticka rät tills det är 10 maskor kvar, öka 1 maska, 10 rät.
11. varv, avigsidan: 10 rät, 50 (52, 54, 56, 60) avig, vändmaskan stickas som en maska, vänd.
Sticka inte fler vändvarv.
Fortsätt med 10 räta maskor i var sida och ökningar på vart 4.e varv tills det totalt har ökats
26 (28, 30, 32, 34) maskor = 94 (98, 102, 106, 112) maskor.
Sluta med ett rätsida varv.
Ärmöppning
1. varv, avigsidan: sticka 10 rät och sätt dessa 10 maskor på en maskhållare eller tråd, sticka
2 maskor avigt tillsammans, sticka avigt tills det är 10 maskor kvar, 10 rät = minskat 1
maska.
2. varv, rätsidan: rät tills det är 2 maskor kvar, 2 rät tillsammans = minskat 1 maska.
3. varv, avigsidan: 2 maskor avig tillsammans, avig tills det är 10 maskor kvar, 10 rät =
Minskat 1 maska.
4. varv, rätsidan: rät tills det är 2 maskor kvar, 2 rät tillsammans = minskat 1 maska.
Fortsätt med minskningarna på varje varv tills det har minskats med 16 (18, 20, 22, 24)
maskor = 68 (70, 72, 74, 78) maskor.
Midjemarkering i höger sidsöm och ärmöppning med vändvarv
Fortsätt med vändvarv och minskningar SAMTIDIGT så här:
Avigsidan: 2 avig tillsammans, sticka avig tills det är 10 maskor kvar, vänd.
Rätsidan: 1 vändmaska, rät tills det är 2 maskor kvar, 2 rät tillsammans.
Avigsidan: 2 avig tillsammans, sticka avig tills det är 20 maskor kvar, vänd.
Rätsidan: 1 vändmaska, rät tills det är 2 maskor kvar, 2 rät tillsammans.
Avigsidan: 2 avig tillsammans, sticka avig tills det är 30 maskor kvar, vänd.
Rätsidan: 1 vändmaska, rät tills det är 2 maskor kvar, 2 rät tillsammans.
Avigsidan: 2 avig tillsammans, sticka avig tills det är 40 maskor kvar, vänd.
Rätsidan: 1 vändmaska, rät tills det är 2 maskor kvar, 2 rät tillsammans.
Avigsidan: avmaska, vändmaskorna stickas som 1 maska = 58 (60, 62, 64, 68) maskor.

AXELBAND
Sätt axelbandets 10 maskor på en sticka och sticka ca 5-6 cm rätstickning (mätt lite sträckt).
Avmaska.
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MONTERING
Sy ihop sidsömmarna med maskstygn.
Sy ihop axelbandet.
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