
Beskrivning 4912/2 Athenas Top 

Storlek: S (M) L (XL) XXL  

Övervidd: 88 (96) 104 (113) 121 cm  

Längd: 
 

50 (52) 54 (56) 58 cm  

Garn: 
 

Cewec´s Jeans (100 % återvunnen bomull från denim 

jeans.  50 g = 155 m) 
Garnförbrukning fg 

28:  
 

4 (4) 5 (5) 6 

nystan 

 

Stickor: rundsticka 3 och 3½ – 80 cm, hjälpsticka 
Strickfasthet: 24 m = 10 cm på stickor 3½ 
Forkortningar: 
 

m = maska, r = rät, a = avig , sm = tillsammans 

Info: Beskrivning 

till ökningar; 
 

Avig-ökning till 
vänster: 

 
 
Avig ökning till 

höger: 
 

Rät-ökning till 
vänster: 

 
 

 
Rät-ökning  till  

höger:  
 

 

 
 

Ta upp tråden mellan två maskor, (länken), framifrån 
med höger sticka, sätt över länken vriden till vänster 

sticka, sticka avigt i bakre maskbågen. 
 
Ta upp länken bakifrån med höger sticka, flytta över den 

till vänster sticka, sticka avigt i främre maskbågen. 
 

 
Ta upp länken framifrån med höger sticka, sätt över den 

vriden till vänster sticka, sticka rät i bakre maskbågen.  
 

 
Ta upp länken bakifrån med höger sticka, sätt över den 

till vänster sticka och sticka rät i främre maskbågen.  

 
Bak-och framstycke 

Lägg upp med rundsticka 3  - 240 (260) 284 (304) 328 m och sticka runt i resår: * 2 
r, 2 a* i 5 cm. Sticka slätstickning och minska jämnt fördelat på varvet  till: 210 (230) 

250 (270) 290 m. Byt till rundstickor 3,5 och fortsätt i slätstickning till arbetet mäter  
21 (22) 23 (24) 25 cm.  

Sätt en markör i var sida med 105 (115) 125 (135) 145 m till var del, bak- och 
framstycke, och sätt en markör om den mittersta m, mitt fram. 

Nu strickes minskningar/ökningar på var sida om mittmaskan så här: 
 

• Varv 1; Sticka fram till 2 maskor före den markerade mittmaskan, sticka 2 r 
tillsammans, ta upp länken och sticka en avig ökning till höger, sticka 1 r 

(mittmaskan), ta upp länken och sticka 1 avig ökning vänster, sticka ihop 2 
vridna räta, sticka färdigt varvet.  

          Varv 2: Sticka 1 varv som maskorna visar. 



• Varv 3: Sticka fram till 3 maskor före mittmaskan, sticka ihop 2 maskor r, 1 

avig, sticka 1 avig ökning höger, sticka mittmaskan, sticka 1 avig ökning 
vänster, 1 avig, sticka ihop 2 vridna räta, sticka färdigt varvet.  

• Varv 4: Sticka 1 varv som maskorne visar. 
• Varv 5: Sticka som maskorna visar fram till 4 m före den markerade  

mittmaskan, sticka ihop 2 m rät, sticka 2 aviga, lyft länken och sicika 1 rät 
ökning till höger, sticka mittmaskan rät, lyft upp länken och sticka 1 rät ökning 

till vänster, sticka 2 aviga, sticka ihop 2 vridna räta, sticka färdigt varvet.    
• Varv 6: Sticka 1 varv som maskorne visar 
• Varv 7: Sticka fram till 5 m före mittmaskan, sticka ihop 2 m rät, 2 aviga, 

sticka 1 rät, sticka 1 rät ökning till höger, sticka mittmaskan, sticka 1 rät 
ökning till vänster, sticka 1 r, sticka 2 aviga, sticka ihop  2 vridna r, sticka 

färdigt varvet.  
• Varv 8: Stick 1 varv som maskorna visar. 

• Varv 9: Sticka fram till 6 m före mittmaskan, sticka ihop 2 vridna, sticka resår 
som maskorna visar fram til mittmaskan, öka 1 m på var sida om mittmaskan, 

vrid avigt till höger, mittmaskan, vrid avigt till vänster, sticka resår som 
maskorna visar på de nästa 6 m, sticka ihop 2m rät.                       

•  Varv 10: Sticka  som maskorna visar. 
•  Varv 11 och alla udda varv:  Fortsätt  att sticka minskningar  före och efter 

resårpartiet – och ökningar om mittmaskan – på samma sätt, så att de nya 
maskorna passar in i resårpartiet.  

•  Varv 12: och  alla jämna varv stickas som maskorna visar. 
Fortsätt på detta sätt med , med  ökningar/minskningar på alla jämna varv tills 

varv 19 ska stickas.            
 

19:de varvet: Sticka så här från varvets början : Sticka 1 avig, * 2 r, 2 a* över 
de första 9 (9) 13 (13) 17 m, sticka som maskorna visar fram till 2 m före 
resårpartiet , sticka ihop 2 r , sticka resår fram till 1 m före mittmaskan, sticka 

1 ökning på var sida om mitten som tidigare, sticka resårpartiet, och sticka ihop 
2 vridna r  efter resårpartiet som tidigare, sticka  fram till 9 (9) 13 (13) 17 m 

före sidmarkeringen, sticka *2 a, 2 r* över de följande 18 (18) 26 (26) 34 m, 
sticka slätstickning tills det återstår 9 (9) 13 (13) 17 m på varvet,  då stickar 

du *2 a, 2 r* tills det återstår 1 m och den stickar du avig.  
 

 Varv 20: Sticka varvet som maskorna visar.  
 Varv 21: Sticka minskningar/ökningar omkring resårpartiet som tidigare. 

 Varv 22: Avmaska för ärmhål så här: avmaska de första 5 (5) 9 (9) 13 m på varvet i 
resår som maskorna visar, sticka resår över de näste 4 m, sticka som maskorna visar 

fram till resårpartiet i motsatta sidan , sticka 4 m resår, avmaska de nästa 10 (10) 18 
(18) 26 m, sticka 4 m resår, sticka slätstickning fram till resårpartiet i den motsatta 

sidan, sticka 4 m resår och avmaska varvets sista 5 (5) 9 (9) 13 m  i resår som 
maskorna visar. Ta av garnet. Låt bakstyckets maskor vila. 

 Det är 95 (105) 111 (117) 119 m till ryggen, och 95 (105) 111 (117) 119 m till 
framstycket.  

 
Fortsätt nu i framstyckets högra sida så här:  

Str: S – L och XXL: Sticka  de 4 första m - 2 r, 2 a, sticka ihop 2 r , sticka  fram til 2 
m före resårdelens mitt, sticka ihop 2 r , sticka 2 a, 2 r, 2 a, 2 r, 2 a, 1 r, och sticka 
mittmaskan rät. Låt resten av framstyckets  maskor vila. 



Fortsätt nu i framstyckets högra sida så här: 

Str: (M) (XL): Sticka de 4 första m - 2 r, 2 a, sticka fram till 2 m före resårens mitt, 
sticka ihop 2 r, sticka 2 a, 2 r, 2 a, 2 r, 2 a, 1 r, och sticka mittmaskan rät. Låt resten 

av framstyckets maskor vila. 
 

 
 

Framstyckets högra sida:  
 Sticka framstycket färdigt fram och tillbaka. Sticka avigvarvet som maskorna visar 
och från rätsidan fortsätter du så här: 

 
•  Varv 25: 4 m resår, sticka ihop 2 r (ärmhålsminskningar), sticka som 

maskorna visar fram till 2 m före resårdelen, sticka ihop 2 r, sticka 12 m 
resår.  

•  Varv 26 och alla aviga varv: Sticka tillbaka som maskorna visar. 
Upprepa minskningarna innanför de 4 resårmaskorna i var sida, och före 

resårdelens 12 m i slutet av varvet tills det är 20 m på varvet, som från 
rätsiden stickas: 2 r, 2 a, 2 r tillsammans, 2 r tillsammans, sticka resår 

som maskorna visar varvet ut. Sticka tillbaka som maskorna visar=18 m på 
varvet. På nästa varv från rätsidan stickas : 2r, 1 a, sticka ihop de nästa 2 a 

maskorna, sticka även ihop de 2 följande m a, sticka 1 a (det är nu 4 a i 
följd), sticka resår varvet ut = 16 m. På nästa varv från avigsidan stickas 

fram till de 4 räta maskorna, dessa stickas ihop 2 tillsammans, 2 
tillsammans, sticka de sista maskorna i resår, det är nu 14 m på varvet. 

Sticka 2 varv resår som maskorna visar. Sticka nu diagrammets 21 varv 
med flätor. Fortsätt i resår till arbetet mäter hel längd. Låt maskorna vila.                   

 
Framstyckets vänstra sida: Börja mitt fram,  sticka en ny maska i mittmaskans 
föregående  (underliggande) varvet. Sticka resår som maskorna visar  de nästa 11 m, 

och sticka ihop 2 vridna r, sticka till det återstår 6m på detta framstycke, sticka ihop 2 
vridna r,  sticka 4m resår. Sticka tillbaka  på avigan som maskorna visar. 

• Varv 3: nu görs intagningar efter resåren - 2 vridna r ihop, sticka slätstickning 
till det återstår 6 m på varvet , sticka ihop 2 vridna r , sticka de 4 sista m i 

resår.  
• Varv 4: Avigsidan stickas som maskorna visar. 

• Upprepa varv 3 och 4 tills det är 20 m på varvet och fortsätt sedan som det 
beskrivits för höger framstycke...men spegelvänt =14 m på varvet.- sticka 2 

varv resår som maskorna visar. Sticka diagrammets 21 varv med flätor. 
Fortsätt i resår tills arbetet mäter hel längd. Låt maskorna vila. 

 
 

Ryggen: 95 (105) 111 (117) 119 m Börja i arbetets högra sida (rätsidan), sticka 4 m 
resår, sticka ihop 2 r, sticka slätstickning till det återstår 6 m på varvet, sticka ihop 2 

vridna räta, sticka 4 m resår. 
Sticka tillbaka som maskorna visar. 

Upprepa intagningarna för ärmhålet på vartannat varv till det är gjort 8 (9) 10 (11) 11 
gånger = 79 (87) 91 (95) 97 m på varvet. Fortsätt sticka på samma sätt till 6 cm före 

hel längd.  Sticka vidare i resår, från rätsidan * 2 r, 2 a* och på första varvet minskas  
1 (1) 1 (1) 3 m jämnt fördelat och då är maskantalet  78 (86) 90 (94) 94 m, sluta 
med 2 r. Sticka resår som maskorna visar i 2 cm.  Avmaska för nacken så här: Sticka 



14 m resår, avmaska i resår till det återstår 14 m på varvet. Sticka axelbanden var för 

sig. Sticka på samma sätt tills arbetet mäter hel längd. Låt maskorna vila. Sticka det 
andra axelbandet på samma sätt.  

 
Montering: Sticka ihop axelbanden så här: Sätt maskorna på nålarna och lägg 

arbetets rätsidor mot varandra . Sticka med en tredje sticka ihop 1 m  från vardera 
sticka rät och maska samtidigrt av. Gör på samma sätt med den andra axeln. Fäst 

trådarna. Lägg arbetet mellan fuktig duk och låt det torka.   
 
Design og beskrivning: Sanne Lousdal  

 


