
 

Mönster 1631 Sommarskoj i Linea 
 
Storlek:             S      (M)      L      (XL) 
Övervidd:           90    (100)   110  (120)  cm  
Längd:              54     (55)     56    (58)    cm  
Garn:                   Linea (34% lin, 29% bomull, 37% viscose, 50 g = 215 meter) från 

Cewec 

Garnåtgång:      2 (2) 2 (2) n. fg. nr. 09 

1 (1) 2 (2) n. fg. nr. 26 

1 (1) 2 (2) n. fg. nr. 01  

1 (1) 2 (2) n. fg. nr. 33 

1 (1) 2 (2) n. fg. nr. 10 

Stickor:                  Jumperstickor nr. 3 och rundsticka nr. 3, 40 cm 
Stickfasthet:   27 maskor i slätstickning = 10 cm 
 

Info: Det stickas från ärm till ärm, 1 framstycke och 1 bakstycke. 
 
Randmönster: 
4 varv fg.01 
2 varv fg.10 
6 varv fg.15 
2 varv fg.26 
4 varv fg.09 
4 varv fg.15 
2 varv fg.09 
6 varv fg.01 
4 varv fg.10 
2 varv fg.01 
2 varv fg.09 
4 varv fg.26 
6 varv fg.10 
2 varv fg.15 
6 varv fg.26 
6 varv fg.09 
Randmönsteret upprepas 
 
Framstycke (vänster ärm): Lägg upp 50 (53) 56 (59) maskor med fg. nr. 09. Sticka 1 varv 
räta = avigsidan. Sticka därefter 6 varv räta. Fortsätt i randmönster och slätstickning. 
SAMTIDIGT påbörjas ökningar i slutet av vartannat v (rätsidan), 1 maska 10 (11) 12 (13) 
ggr = 60 (64) 68 (72) maskor, = första ärmen. Början av varven från rätsidan är överst vid 
axeln och här görs färgbytet. Lägg därefter upp 20 (20) 20 (25) maskor i slutet av de nästa 
4 rätsidevarven =145 (149) 153 (157) maskor. Fortsätt över framstycket, de nedersta 10 
maskorna (alla storlekar) stickas räta på alla varv. När arbetet mäter 34 (39) 44 (49) cm 
(mätt nertill), avmaskas det till V-hals genom att sticka 2 m tillsammans i början av varje 



rätsidevarv (ovantill), och de 2 sista m på varje avigsidevarv, tills det är 105 (109) 113 (117) 
m på stickan. Därefter ökas det maskor symmetriskt mot de avmaskade. Sticka 
framstycket färdigt symmetriskt av 1:a halvan. Maska av. 

Bakstycket (höger ärm): Stickas spegelvänt av framstycket, så ränderna stämmer på 
axlarna, när arb sys ihop. Obs: Halsen stickas dock annorlunda. 

Hals på ryggen: När arbetet mäter 34 (39) 44 (49) cm (mätt nertill), avmaskas det för 
halsen genom att maska av 5 m i början av rätsidevarvet (i överkant). Forsätt tills halsen 
mäter som på framstycket. Lägg upp 5 m (i överkant) och sticka bakstycket färdigt. 

Montering: Sy axel- och sid-sömmarna. Plocka med rundst (börja vid axeln) upp 44 
maskor till mitt fram, sätt en märktråd, 44 maskor upp till axeln, 52 maskor i nacken. Sätt 
en märktråd. Sticka 1 v aviga och 1 v räta, där de 2 maskorna  före och efter märktråden 
(mitt fram) stickas tillsammans. Upprepa dessa 2 varv en gång till. Maska av i räta. 
Blöt jumpern och lägg den att torka i dess rätta mått. 

Design och mönster: Jette Strombski 


