1602/6

Topp i hålmönster i Linea

Strl:

S

(M)

L

Övervidd:

86

(100)

120 cm.

Hel längd:

50

(51)

53 cm.

Garn:

4

(4)

4 n. Linéa fg 07

Kvalité:

37%Viscose/34%Lin/29%Bomull 50gr=215m LINEA från CEWEC

Stickor:

Jumperstickor nr4 & 5 plus virknål nr 3, avmaskningsnål

Stickfasthet: 27m hålmönster i enkelt garn på st 5= 10cm. Stämmer inte stickfastheten byt till
tunnare eller grövre stickor.

OBS! Toppen är stickas i både enkelt och dubbelt garn.
KM: Den första och sista m på alla v stickas r.
Mönsterrapport:
V1: V1-12 stickas med enkelt garn. 1km*4x(2r tills) omslag, 7x(1r, omslag) 4x(2vr r tills)* upprepa *-*
totalt 5(6)7 ggr. Avsluta med 1km.
V2: 1km, 115(138)161a, 1km.
Upprepa dessa 2v totalt 6ggr. Varv 13-16 är med dubbelt garn.
V17-18: slätstickning med enkelt garn.
Upprepa v1-18.
Bakstycke:
Lägg upp 62(66)70m med dubbelt garn och sticka 1km*2r, 2a* upprepa *-*, avsluta med 1km. Sticka
resår till arb mäter 10cm.
Sticka 2v slätstickning med enkelt garn samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 117(140)163mStocka mönsterrapport som beskrivet ovan tills arb mäter 46(44)49cm. Avmaska med mittersta
37(46)57m till halsringning och sticka var sida färdig för sig.
Avmaska ytterligare 1m i halsringningen, var uppmärksam på att maskantalet hålls, antalet omslag
och 2m tills skall vara det samma.
När arb mäter 51(52)54cm sätts de resterande m på en avmaskningsnål eller tråd.
Sticka den andra axeln färdig på samma sätt.
Framstycke:

Sticka som på bakstycket tills arb mäter 37(38)40cm.
Avmaska de mittersta 33(42)53m. Sticka var sida färdig för sig.
Avmaska ytterligare 3ggr 1m i början av vartannat v i halssidan.
Sticka rakt upp tills arb mäter som på bakstycket, sätt de resterande m på avmaskningsnål eller tråd.
Sticka den andra axeln färdig på samma sätt.

Montering:
Stick ihop axlarna samt, samtidigt som det maskas av.
Fukta arb och lägg till att torka i dess rätta mått. Sy sidsömmarna, låt ca 22cm vara öppet till ärmhål.

Hals + ärmkanter: Vikas med enkelt garn. Virka ett v fm runt halsringning och ärmhålorna, det kan
gärna hållas till lite.
Virka därefter ett v krypmaskor(fm, virkat från vänster till höger) längs halsringningen och ärmhålen.

Fäst alla trådar.

