Mönster 2927

Topp med axelband

Storlek:
Övervidd:
Längd:

S
89
56

Garn:

Cewec`s Bamboo Jazz (50% bomull, 50 % bambu,
56 gr = 132,5 m)

(M)
(96)
(58)

L
104
60

(XL)
(111)
(62)

XXL
118 cm
64 cm

Garnåtgång:
Bamoo Jazz fg 217

4

Stickor:

rundsticka nr. 3 och 4 mm

Stickfasthet:

22 m x 30 v i slätst på sticka nr. 4 = 10 x 10 cm

Förkortningar:

m = maska, st = sticka, r = rät, av = avig, tills = tillsammans.

(5)

5

(6)

6 nystan

Kropp: Lägg upp 214 (232) 250 (268) 286 m på rundst nr. 3. Sticka runt i resår, 1 r, 1 av till

resåren mäter 5 (5½) 6 (6½) 6½ cm. Byt till rundst nr. 4. Fortsätt och sticka runt i slätsst, men
minska på första varvet jämt fördelat med 18 (20) 22 (24) 26 m, (= 196 (212) 228 (244) 260 m)
Markera början och halva delen av maskorna (=sidsöm).
Sticka rakt upp till arb mäter 30 (31) 32 (33) 34 cm, men på sista varvet slutas 7 m innan markör.
På nästa varv avm till ärmhål:Avm de 7 innan markör+7 första efter markör (= .14 m totalt).
Sticka till 7 m innan markör avm 14 m och sticka varvet ut. Här ifrån stickas fram/bakst var
för sig med 84 (92) 100 (108) 116 m på var del
Rygg: Börja på bakst av-sida och sticka av tillbaka, men avm 5 m till ärmhål. På nästa varv från rsidan avm 5 m i början av av varvet, sticka r varvet ut. Sticka 1 varv av. På nästa varv från r-sidan
avm ytterligare till ärmhål: Sticka 1r, lyft 1 m r, 1r, drag den lyfta m över, sticka till det är 4 m kvar, 2
r tills, 2r. Vänd arb och sticka av tillbaka. Upprepa dessa 2 v, totalt 14 (16) 18 (20) 22 ggr. Fortsätt
med int i var sida på arb, men avm på nästa varv från r-sidan till hals med de mittersta 32 (36) 40
(44) 48 m
Varje del med 6 m stickas färdigt för sig.
Vänster ryggdel: Vänd och sticka av tillbaka.

På nästa varv från r-sidan minskas det: 2 r, 2 r tills, 2 r = 5 m. Sticka av tillbaka.
På nästa varv från r-sidan minskas det: 1 r, 3 r tills, 1 r = 3 m kvar. Sticka av tillbaka.
Vänd arb och sticka de 3 m r tills = 1 m. Klipp garnet och drag det igenom sista m.
Höger ryggdel: Börja på r-sidan och minska: 2 r, lyft 1 m r, 1 r, drag den lyfta m över, 2 r = 5m.

Sticka av tillbaka.
På nästa varv från r-sidan: Sticka 1 r, lyft 1 m r, 2 r tills, drag den lyfta m över,1 r = 3 m kvar.
Sticka av tillbaka
Vänd arb och lyft 1 m r, 2r tills, = 1 m. Klipp garnet och drag det igenom sista m.

Framstycke: Markera mitten på framstyccke.

Vänster del framst: Sätt till garnet i sidan vid ärmhål. Avm ytterligare 5 m, sticka till 4 m innan

markör i mitten 2r tillls (= int till v-ringning) 2 r. Vänd och sticka av tillbaka. På nästa varv från rsidan avm ytterligare till ärmhål: 2 r, lyft 1 m r, 1r, drag den lyfta m över och sticka till 4 m kvar,
r tills, (int till v-ringning)2 r. Sticka av tillbaka. Upprepa dessa 2 v totalt 15 (17) 19 (21) 23 ggr = 6 m
kvar (gäller alla storlekar). Sticka av tillbaka.
På nästa varv från r-sidan minskas: 2 r, 2 r tills, 2 r = 5 m. Sticka av tillbaka.
På nästa varv från r-sidan minskas: 1 r, 3r tills, 1 r = 3 m. Sticka av tillbaka.
Vänd arb och sticka dessa 3 m r tills = 1 m. Klipp garnet och drag det igenom den sista m.
Höger del framst: Sätt garnet i mitten på framst vid delning till v-hals.

Sticka första r-varvet: 2 r, lyft 1 m r, 1r, drag den lyfta m över (= int till v-hals) sticka r varvet ut.
Vänd arb. Avm de första 5 m till ärmhål och sticka av varvet ut.
Vänd arb. 2 r, lyft 1 m r, 1 r, drag den lyfta m över (= int till v-hals), sticka r till 4 m kvar 2 r tills, (int
till ärmhål) 2 r. Vänd och sticka av tillbaka. Upprepa dessa 2 v totalt 15 (17) 19 (21) 23 ggr = 6 m
kvar (gäller alla storlekar). Sticka av tillbaka.
På nästa r-side varv minskas: Sticka 2 r, lyft 1 m r, 1 r, drag den lyfta m över, 2 r = 5 m.
Sticka av tillbaka.
På nästa r-side varv minskas:1 r, lyft 1m r, 2 rr tills, drag den lyfta m över, 1 r, = 3 m. Sticka av
tillbaka.
Vänd arb och lyft 1 m r, 2 r tills och drag den lyfta m över = 1 m. Klipp garnet och drag det igenom
sista m.
Höger axelband: Plocka upp med rundst 3 m till axelband: Garnet placeras i 1. m till vänster

sidsöm= 1 m. Plocka upp ytterligare 42 (44) 46 (48) 50, ca 1 m för varje m och 1m för varje varv till
spetsen av på höger del på ryggen, förtsätt på höger framst, med att plocka upp 44 (46) 48 50 (52)
m. 1 m i spetsen på höger del och längs med ärmhål och bort till där det börjades att plocka upp,
ca 1 m i vart varv och 1 m i var m = 142 (150) 158 (166) 174 m.
Sticka 1 varv av. Sticka ett varv med hål: 2 r tills, 1 omsl, upprepa *-* hela varvet ut. Sticka 1 varv
av. 1 varv r.
Sticka 9 varv (gäller alla storlekar) i resår, 1 r, 1 av. På nästa varv avm i resår.
Vänster axelband: Plocka upp och sticka som på höger axelband, men spegelvänt,
Halskant och innersida av axelband:

Med rundst 3 plockas 1 m upp överst i vänster spets på ryggen, fortsätt med attt plocka upp 55
(59) 63 (67) 71 m, 1 m i varje m längs vänster band i ögleupplägget (i den yttersta öglan i
upplägget), fortsätt ner längs vänster sida på v-ringning med att plocka upp 41 (43) 45 (47) 49, ca 1
m i varje varv, ner till v-et, plocka upp 1 m i v-et (obs att det inte blir hål vid upplockning, men att
en av öglorna från m innan den mittersta m lyfts med över så att det inte blir hål). Markera den
mittersta m. Plocka vidare upp 41 (43) 45 (47) 49 m, ca 1 m i varje v, upp längs höger sida, fortsätt
att plocka upp 55 (59) 63 (67) 71 m, 1 m för varje m höger axelbands upplägg (i den yttersta öglan i
upplägget) och avsluta med att plocka upp 38 (42) 46 (50) 54 m, ca 1 m i varje m, från toppen av
höger spets på ryggen, överryggen och upp innan toppen av vänster spets = 232 (248) 264 (280)
296 m.

Sticka 1 varv av. 1 Varv med hål: * 2 r tills, 1 omsl,* upprepa *-* varvet ut. OBS att den mittersta m i
v-et + m innan den stickas r tills ,till en m, så att det finns ett omsl på var sida den mittersta m.
Sticka varv av. Sticka v r, medan det minskas 1m på var sida om mittmaskan Sticka ner till m innan
den markerade m, lyft m r, 1 r, drag den lyfta m över, 1 r (markerad m) 2 r tills och sticka r varvet ut.
Sticka runt i resår 1 av, 1 r, totaalt 9 varv med int (se nedanför)
NOTERA att 1. m är av-m för att det skall passa med, att den markerade m i mitten av v-et skall vara
rät.
På 2. varvet minskas på var sida om den markerade m: Sticka resår till 2 m innan markör, lyft 1 m r,
1 r, drag den lyfta maskan över, 1 r = (den markerade m), 2 r tills, sticka varvet ut i resår.
På 3. varvet stickas resår som m visar.
På 4. varvet minskas på var sida om den markerade m: Sticka resår till 2 m inna mark-m 2 av tills, 1
r (mark-m), 2 av tills, sticka resår varvet ut.
På 5. varvet stickas resår som m visar.
Upprepa varv 2-3-4-5 ännu 1 gång.
På nästa varv avm det i resår, samtidigt med att de 2m på var sida om mark-m stickas av tills.
Montering: Fäst alla trådar. Fukta arb lätt och låt torka.
Design och Mönster: Stine Hoelgaard Johansen

