
Mönster 2801 Stickad topp i Fiesta 
 

Strl:  S (M) L (XL) XXL 

Bystvidd:  96 (106) 116 (126) 136 cm 

Hel längd:  60 (62) 64 (66) 66   cm  

Garn:                   Fiesta ( 40 % viscose, 35 bomull, 25 % nylon) 50 g = 140 m 

Garnåtgång: 6  (6)  7  (8)             9    n fg 02 

Stickor:   Jumperstickor nr. 4 ½, rundsticka 4 till halskant, virknål 3 ½ 

Stickfasthet: 19 m mönsterstickning = 10 cm på st 4 ½ 

OBS: Då garnet är ”levande”, tas måtten med stickningen hängande på stickan. 

 

Mönster: 

V1 (rätsidan): 1 km,  sticka  aviga till sista m, som stickas rät (km) 

V2 (avigsidan): sticka 1 v räta 

V3 (rätsidan): 1 km, * 1 r, omslag * upprepa från * till * och avsluta med 1 km 

V4 (avigsidan): 1 km, sticka aviga samtidigt som man släpper omslaget från stickan, så 

maskan blir lång, sticka sista m rät (km) 

Upprepa dessa 4 varv.    

Bakstycke: Lägg upp 92 (102) 112 (122) 132 m med dubbelt garn, bryt den ena tråden. 

Sticka 5 varv räta till kant. 

Fortsätt i mönster efter beskrivningen tills arb mäter 20 (20) 21 (22) 23 cm före hel längd, 

sätt en markör till markering av ärmhål och fortsätt rakt upp till 2 cm före hel längd. Sätt de 

mittersta 36 (40) 44 (48) 52 m till att vila till hals och sticka var sida färdig för sig. Avmaska 

ytterligare vid halsen 1,1 m och vid hel längd sätts de resterande 26 (29) 32 (35) 38 

maskorna på en nål till axel. Sticka den andra sidan färdig på samma sätt, dock spegelvänt.  

Framstycke: Stickas som bakstycket. När arb mäter 10 cm före hel längd, sätts de mittersta 

20 (20) 22 (26) 30 m på en nål till hals och var sida stickas färdig för sig. Avmaska ytterligare 

till hals, på vartannat v: 3,2,2,1,1,1 (3,3,2,2,1,1) 4,3,2,1,1,1,1 (4,3,2,1,1,1,1) 4,3,2,1,1,1,1, 

och vid hel längd sätts de resterande 26 (29) 32 (35) 38 m på en nål till axel. Sticka den andra 

sidan färdig på samma sätt, dock spegelvänt.  

Montering: Sticka ihop axlarna. Sy sidsömmarna.  

Kanter: 

Halsen: Plocka upp 110 (114) 118 (122) 126 m jämnt fördelat runt i halsen. Sticka ett v 

aviga, 1 v räta och maska av i räta.  

Ärmkanter: Med virknål 3 ½ virkas ett varv fm runt i varje ärmhål. Börja vid sömmen under 

ärmen och avsluta varvet med en smygmaska.                                                

Design och monster  :  Sanne Lousdal 


