
Mönster 2800 Sommartopp i Fiesta 
 
Storlek: S (M) L (XL)  
 
Vingfång (modellen): 114 (122) 130 (138) cm  
 
Höftvidd (modellen): 90 (98) 106 (114) cm 
 
Längd: 60 (62) 64 (66) cm 
 
Garn: Cewec Fiesta (40 % viscose, 35 % bomull, 25 % nylon, 50gr = 

140 m) 
 
Garnåtgång: 2 (2) 2 (3) n.fg  01 (vit) – Fg A 
 4 (4) 5 (5) n.fg.06(orange)–Fg B 
 3 (3) 4 (4) n. fg. 03 (gul) – Fg C 
  
Stickor:  Rundsticka 4,5 mm (40 + 80cm) 
   
Stickfasthet: 23 m x 34 v i slätstickning på st 4,5 = 10 x 10 cm 
   
Läs hela mönstret innan arbetet påbörjas. 
 
OBS – lägg alltid upp på 2 stickor om inget annat anges. 
 
 
Arbetsgång 
Modellen stickas nedifrån och upp i 2 delar. Efterföljt av att halskanten stickas. 
 
Mönster 
10 v slätstickning fg. B, 2 v rätstickning fg. A, 8 v slätstickning fg. C, 2 v rätstickning 
fg. A. De 22 v upprepas arbetet igenom. 
 
Bakstycke 
Lägg upp 106 (115) 124 (133) m med fg. A. Yttersta m i var sida stickas i 
slätstickning som kantmaska (KM) på alla v. Sticka 5 v rätstickning, 1:a v är på 
arbetets avigsida.  
Fortsätt med att sticka ränder som ovan. SAMTIDIGT ökas 1 m i var sida innanför 
KM på 13:e (5:e) 9:e (13:e) v i randmönstret genom att sticka upp 1m vridet i länken 
mellan maskorna. Upprepa ökningarna på vart 10 (11) 11 (11) v, tills det är ökat totalt 
13 ggr (alla strl.). Sticka 1 v efter sista ökningen, detta v är på arbetes avigsida. Det 
är nu stickat upp till ärmhålet.  
 
Fortsätt rakt upp i i ränder, men sticka nu de yttersta 5 m i var sida i rätstickning som 
kantmaskor längs ärmhålet på alla v.  
När ärmhålet mäter 16 (17) 18 (19) cm avmaskas till axelrundning såhär: Avmaska 9 
(10) 10 (11) m i början av de nästa 8 v och avmaska härefter 8 (7) 11 (10) m i början 
av de nästa 2 v. SAMTIDIGT – när det är stickat 4 v av axelrundningen - görs 
halsringningen: Börja med att maska av de mittersta 40 (43) 44 (47) m, vartefter de 
två delarna stickas färdig var för sig (fortsätt axelrundningen). *Avmaska därefter 1 m 
mot halssidan på vartannat v 2 ggr. Alla m är nu avmaskade, då axeln är 



färdigstickad samtidigt*. Sticka den andra sidan på samma sätt genom att upprepa 
från * till *. 
 
Framstycke 
Stickas som bakstycket, bortsett från halsringningen. KOMIHÅG att avmaska till 
axelrundning vid samma höjd och på samma sätt som på bakstycket. Efter ärmhålet 
fortsätt rakt upp i ränder, men sticka nu de yttersta 5 m i var sida i rätstickning som 
kantmaskor på alla v. När ärmhålet mäter 12 (13) 13 (14) cm görs halsringningen: 
Börja med att avmaska de mittersta 16 (19) 16 (19) m, vartefter de två delarna 
stickas färdigt var för sig. *Avmaska mot halssidan på vartannat v, först 3 m och 
därefter 2 m (alla strl.). Fortsätt med att avmaska 1 m mot halssidan på vartannat v 
totalt 9 (9) 11 (11) ggr. Alla m är nu avmaskade, då axeln är färdigstickad samtidigt*. 
Sticka den andra sidan på samma sätt genom att upprepa från * till *.  
 
Montering och halskant 
Sy sidsömmarna och axelsömmarna med madrasstygn från rätsidan. Plocka upp ca. 
94 (100) 104 (110) m längs halskanten från rätsidan med den korta rundstickan och 
Fg. A – starta mitt bak. Sticka 1 v a, 1 v r, 1 v a. Avmaska i r. 
  
Fäst alla tådar. 
 
Design: Ninette Hartwich 
 
 
 


