
Mönster  5102     Monroe Jacka i Lido/ Linea med puff-ärm 

 

Storlek:                        XS             (S )            M        (L)            XL    

 

Bystmått:                     86             (94)          102      (110)          118 

 

Längd:                          52             (54)          56           (57)             58 
 

Garn:                           Cewec´s LIDO ( 28% bomull, 18% lin, 18% bambo, 36% ull 50 gr 

                                                     = 120 m) Linea (34% lin, 29% bomull, 37% viscose 50 gr = 215 m)  
 
 

Garnåtgång: 

Lido färg 201               7               (8)            9           (9)             10 nystan 

Linea färg 01               4               (5)            6           (6)               6 nystan 

Linea färg 22                   1               (1)            1           (1)               1 nystan 

 
 

Stickor:                     Rundsticka 5½ och 6 mm, virknål 3 

 

Stickfasthet:            16m = 10cm i mosstickning med dubbelt garn av varje kvalitet. 

 

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

 

Mönster:                   V:1 Sticka 1r, 1av, varvet ut. 

Dubbel mosst:            V:2 Sticka rät över rät och avig över avig. 

                                 V:3 Sticka 1rät och 1 avig varvet ut  

                                                 V:4 Sticka avig över avig och rät över rät   

                                       Upprepa dessa 4 varv genom hela arbetet. 
                                  
 

Rygg/framstycke: Lägg upp med 1 tråd Lido och 1 tråd Linea färg 01 på rundst 5½ 

132 (144)n156 (168) 180 m och sticka mosstickning efter beskrivnig. 
När arb mäter 3cm byt till rundst 6.  
Sätt en markör efter 70 (76) 82 (88) 94 m till rygg, och 31 (34) 37 (40) 43 m till varje framst 
Fortsätt rakt upp i mosstickning till arb mäter31 (34) 35 (35) 35 cm.  
Nästa varv från rätsidan avmaskas m kvar, till ärmhål: Sticka fram till 4 m innan markör, 
avmaska 8m och sticka tills 4 m innan nästa markör, och avmaska 8m. Det finns nu 62 (68) 
74 (80) 86m till rygg, och 27 (30) 33 (36) 39 m till vart framst. 
Sticka var del för sig. 

 

Vänster framst: Tag vidare in till ärmhål på vartannat varv med 3,2,1m = 21 (24) 27  

(30) 31 m kvar. Fortsätt rakt upp till arb mäter42 (44) 46 (47) 48 cm.Avm till hals på vart 
annat varv med: 3,3,2,1 (3,3,2,2,1) 4,3,2,2,1 (4,3,3,2,1,) 4,3,3,2,1,1 m = 12 (13) 15 (17) 19 m 
kvar, som sätts på en nål att vila. 



Höger fram: Stickas som vänster men spegelvänt. 

 

Rygg: Avm i varje sida till ärmhål, som på framst. Det finns nu 50 (56) 62 (68) 74 m på 

ryggst. Sticka rakt upp till arb mäter 2 cm innnan hel längd. Sätt de mittersta 22 (26) 28 (30) 
32 m på en nål till att vila (nacke), sticka var sida färdig för sig. Avm vidare till nacke, på vart 
annat varv med 1,1 = 12 (13) 15 (17) 19 m kvar, som som sätts på en nål att vila. Sticka den 
andra sida färdig på samma sätt, (spegelvänt). 
 

Ärm: Lägg upp med strumpst 5,5 -38 (40) 42 (44) 46 m med en tråd av varje kvalitet. 

Sticka runt i mossst som på fram/ bakst. När arb mäter 3 cm byt till strumpst 6. Fortsätt till 
arb mäter 7 cm och börja öka. Öka 1 m vid arb början och slut. Sticka de nya m i mönster. 
Upprepa uttag på vart 8 varv till det ör ökat totalt 8 gånger – 54 (56) 58 (6) 62 m. 
Fortsätt rakt upp till arb mäter 41 (41) 42 (43) 44 cm. Avm de understa 8 m på varvet, de 4 
först och de 4 sista m. Sticka ärmen färdigt fram och tillbaka. Avm ytterligare till ärmhål: på 
vart annat varv med: 3, 2, 1 m (alla storlekar). = 34 (36) 38 (40) 42 m. Sticka rakt upp till arb 
mäter 59 (59) 60 (61) 61 cm. 

Sticka 3 r tills och avm samtidigt – hela varvet ut –OBS: på storlek XS, avslutas 
med 4 r tillsammans – storlek M avslutas med 2 r tillsammans - storlek L avslutas med 4 r 
tillsammans. Sticka andra ärmen lika. 
 

Montering: Sticka axlarna tillsammans. Sy i ärmarna. 

 

Virkade kanter: Med virknål nr 3 och enkel tråd ljus lila LINEA virkas 1 varv fastmaskor 

längs ryggen. Upp längs båda framstycken, och runt halsen. 
Virka därefter 1 var kräftmaskor (fastmaskor baklänges) hela vägen runt. 
Virka lika på varje ärmkanter. 
Fäst trådar. 
Lägg arb mellan två våta handdukar och låt torka. 
 
 

Design och Mönster: Sanne Lousdal 

 
 
 
 
 
 
 
 


