STICKMÖNSTER

Lou Mini
Topp
Design: Irene Rasch | Hobbii Design
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MATERIAL

1 (2, 2, 2) nystan Twister Solid, färg 114, A
1 (1, 1, 1) nystan Twister Solid, färg 120, B
Rundsticka 60 cm/ 3,5 mm
Rundsticka 40 cm/ 3,0 mm
Markörer

STORLEK

1 (2, 4, 6) år

MÅTT

Bredd: 21 (24, 27, 30) cm
Längd: 28 (33, 36, 40) cm

MÖNSTERFORMATION

GARNKVALITET
Twister Solid, Hobbii
55% bomull, 45% akryl/ 100 g = 400 m

STICKFASTHET
25 maskor och 34 varv i slätstickning på
10 cm på varv 3,5 mm

Toppen stickas runt nerifrån och upp.
Toppen har en kant i kontrastfärg och
hålmönstret på resten av toppen. Ärmkanter
och halskant är också stickade i kontrastfärg.

TEKNIKER
Magic loop
SSK

HASHTAGS TILL SOCIALA MEDIER
#hobbiidesign #hobbiiloumini

KÖP GARNET HÄR

http://shop.hobbii.se/lou-mini-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

HÅLMÖNSTER
1.a varvet: *sticka rät fram till markören, flytta över markören till höger sticka, SSK, gör ett
omslag, 1 rät, omslag, 2 räta tillsammans*, upprepa * - * totalt 8 gånger, 9 (10, 11, 12) rät.
2.a varvet: alla maskor stickas rät, även omslagen.
3.e varvet: rät.
4.e varvet: rät.
Dessa 4 varv upprepas.

TOPP
Lägg upp 102 (120, 135, 150) maskor med färg B på rundsticka 3,5 mm. Sticka 5 varv runt i
slätstickning.
Vik kant
*Omslag, 1 rät, 2 rät tillsammans*, upprepa * - * varvet ut.
Sticka 1 varv rät, då omslagen stickas rät, och det ökas med 2 (0, 1, 2) maskor jämnt fördelat
= 104 (120, 136, 152) masker.

KROPP
Dela in maskorna till hålmönster
Sätt en markör efter 4 (5, 6, 7) maskor och därefter på var 13.e (15.e, 17.e, 19.e) maska = 8
mönster-markeringar.
Byta till färg A.
Sticka 2 varv slätstickning.
Sticka mönster tills arbetet från vik kanten mäter 16 (19, 22, 24) cm. Sätt en markör vid
varvets början och mitt på varvet = 52 (60, 68, 76) maskor på varje del.
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Ärmöppning
Avmaska 2 maskor på varje sida om markören i var sida = 4 maskor i var ärmöppning = 48
(56, 64, 72) maskor på varje del.
Här delas arbetet och framstycke och bakstycke stickas var för sig.
Sätt maskorna till framstycket att vila

BAKSTYCKE
Det fortsätts i mönster.
Ärmöppning
Avmaska till ärmöppning på vartannat varv i var sida med 3, 2, 1, 1 maskor (alla storlekar)
= 34 (42, 50, 58) maskor.
Sticka tills arbetet från vik kanten mäter 27 (32, 36, 39) cm.
Sluta med varv 2 i mönster.
Hals och axlar
Avmaska de mittersta 14 (22, 28, 36) maskorna, och sticka färdigt var sida för sig.
Avmaska 1, 1 maska (alla storlekar) i halssidan på vartannat varv = 8 (8, 9, 9) maskor.
Avmaska.

FRAMSTYCKE
Det fortsätter i mönster.
Ärmöppning
Avmaska till ärmöppning på vartannat varv i var sida med 3, 2, 1, 1 maskor (alla storlekar)
= 34 (42, 50, 58) maskor.
Sticka tills arbetet mäter 20 (25, 29, 32) cm.
Sluta med varv 2 i mönster.
Hals och axlar
Avmaska de mittersta 2 (10, 16, 24) maskorna, och sticka färdigt var sida för sig.
Avmaska 3, 2, 1, 1, 1 maskor i halssidan på vartannat varv = 8 (8, 9, 9) maskor till axel
Fortsätt i mönster tills arbetet mäter det samma som bakstycket.
Sluta med det 4.e varvet i mönstret.
Avmaska.
Sy ihop axlarna med maskstygn.

HALSKANT
Sticka med färg B upp maskor vridna rät i halskanten med rundsticka 40 cm 3,0 mm.
Sticka 3 varv rät.
Avmaska.
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ÄRMKANTER
Sticka med färg B upp vridna räta maskor i ärmkanten med rundsticka 3,0 mm.
Sticka 3 varv rät.
Avmaska.

MONTERING
Vik in nederkanten på avigsidan i vik kanten, och sy fast.
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