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Här är cirkustemat mer nertonat. Det är lindansarens dämpade pastellfärger som uppträder
och med det subtila harlekinmönstret skapas en klassiker för sommargarderoben.
STORLEKAR
S (M) L (XL)
MÅTT
Passar till bystvidd: 80-88 (89-96) 97-104
(105-112) cm
Övervidd: 77 (85) 93 (101) cm
Hel längd 39 (40) 41 (42) cm + axelband ca. 12,5 cm

MATERIAL
Garn från Filcolana
100 (150) 150 (150) g Merci färg 1130 (Light Peach)
Rundsticka 2,5 och 3 mm, 60 cm
2 strumpstickor 2,5 mm
Stickmarkörer eller garn i kontrastfärg

STICKFASTHET
28 maskor och 38 varv mönsterstickning på sticka
3 mm = 10 x 10 cm.
Stickstorleken är endast vägledande. Får du fler
maskor/10 cm byter du till en grövre sticka, får du
färre maskor/10 cm byter du till en tunnare sticka.
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Teknik

Arbetsgång

SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

Toppen stickas nerifrån och upp.

ödhpt
(överdragshoptagning, vänsterlutande hoptagning)
Lyft 1 maska rätt, sticka 1 rät maska, drag den lyfta
maskan över.

Först läggs maskor upp till resårkant och bålen
mönsterstickas sedan rakt upp till ärmhålen.

DIAGRAM
Diagrammet läses från höger mot vänster på varven från
rätsidan och från vänster mot höger på varven från avigsidan (jämna varv). Börja vid pilen för din valda storlek

Vid ärmhålen sätts ett antal maskor på varje sida att vila
medan fram- och bakstycket avslutas för sig.
Sist kantas ärmhålet med en I-cord (I-snodd) som
fortsätter som ett axelband upp över axeln.
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Rät maska på rätsidan,
avig maska på avigsidan
Avig maska på rätsidan,
rät maska på avigsidan
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KROPPEN
Lägg på rundsticka 2,5 mm upp 216 (240) 264 (288)
maskor.
Sammanfoga för att sticka runt, sticka 4 varv resår
(1 vriden rät, 1 avig).
Byt till rundsticka 3 mm, sticka 1 rätt varv.
Fortsätt att sticka mönster enligt diagrammet till arbetet mäter c:a 32 cm (samtliga storlekar)
Dela arbetet så att fram- och bakstycke stickas var för
sig:
Nästa varv: sticka 91 (99) 107 (115) maskor
mönster och låt resterande maskor vila medan
bakstycket stickas.

BAKSTYCKE
Vänd och sticka bakstyckets maskor enligt följande:
Varv 1 (avigsidan): lyft 1 maska avigt med garnet
framför arbetet (mot dej), sticka mönster till 1 maska
återstår, avsluta med 1 rät.
Varv 2: lyft 1 maska avigt med garnet framför arbetet,
för garnet mellan stickspetsarna till baksidan, lyft
2 maskor rätt, en åt gången, 1 rät, drag de lyfta
maskorna över den sist stickade maskan, sticka mönster
till det återstår 4 maskor, sticka 3 räta tillsammans,
1 rät.
Upprepa dessa 2 varv ytterligare 4 (5) 6 (7) ggr = 71
(75) 79 (83) m.
Sticka ytterligare 1 mönstervarv, detta skall vara ett varv
från avigsidan.
Sticka 1 rätt varv (från rätsidan).
Byt till sticka 2,5 mm, fortsätt att sticka vriden resår
enligt följande:
Varv 1 (avigsidan): lyft 1 maska avigt, *1 vriden avig,
1 rät*, upprepa *-*, avsluta med 1 vriden avig, 1 rät.
Varv 2: lyft 1 maska avigt, *1 vriden rät, 1 avig*,
upprepa *-*, avsluta med 1 vriden rät, 1 rät.
Upprepa dessa 2 varv ytterligare 1 ggr, upprepa
varv 1 ytterligare 1 gg.
Avmaska i vriden resår (som varv 2).
FRAMSTYCKE
Låt 17 (21) 25 (29) maskor i var sida vila till ärmhål.
Sticka framstyckets 91 (99) 107 (115) maskor från
avigsidan, använd sticka 3 mm och sticka enligt
följande:
Varv 1 (avigsidan): lyft 1 maska avigt med garnet
framför arbetet (mot dej), sticka mönster till 1 maska
återstår, avsluta med 1 rät.
Varv 2: lyft 1 maska avigt med garnet framför arbetet,
1 ödhpt, sticka mönster till det återstår 3 maskor,
sticka 2 räta tillsammans, 1 rät.
Upprepa dessa 2 varv ytterligare 9 (11) 13 (15) ggr
= 71 (75) 79 (83) m.
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Sticka ytterligare 3 mönstervarv, det sista varvet skall
vara ett varv från avigsidan.
Sticka 1 rätt varv (från rätsidan).
Byt till sticka 2,5 mm, fortsätt att sticka vriden resår
enligt följande:
Varv 1 (avigsidan): lyft 1 maska avigt, *1 vriden avig,
1 rät*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 2: lyft 1 maska avigt, *1 vriden rät, 1 avig*,
upprepa *-*, avsluta med 1 vriden rät, 1 rät.
Upprepa dessa 2 varv ytterligare 1 ggr, upprepa varv
1 ytterligare 1 ggr.
Avmaska i vriden resår (som varv 2), ta INTE av garnet.
HÖGER AXELBAND
Låt sista maskan från avmaskningen av framstycket sitta
kvar på rundstickan.
Lägg upp 3 maskor med enkel uppläggning (vridna
omslag) på högerstickan = 4 maskor.
Efter de 4 maskorna plockas framstyckets kantmaskor,
de vilande maskorna från ärmhålet och bakstyckets
kantmaskor upp på rundstickan, utan att stickas.
Sticka I-cord (I-snodd) enligt följande:
Skjut maskorna till stickspetsen, så att du kan sticka
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från rätsidan, håll garnet bakom arbetet, *sticka 3 räta
maskor, sticka 2 maskor vridet rätt tillsammans, flytta
de 4 maskorna från höger till vänster sticka*, upprepa *-* till det återstår 4 maskor. Maska av med räta
maskor*, upprepa *-* till det återstår 4 maskor.
Fortsätt att sticka I-cord (I-snodd) över de resterande
maskorna enligt följande:
* Skjut maskorna till stickspetsen, håll garnet bakom
arbetet, sticka 4 räta*, upprepa *-* till knytbandet
mäter c:a 25 cm eller önskad längd från bakstyckets
avmaskningskant.
Sy ihop axelbandet enligt följande:
Sy, med maskstygn, ihop de öppna maskorna med
maskorna i I-cordens uppläggningskant.
VÄNSTER AXELBAND
Lägg upp 4 maskor med enkel uppläggning (vridna
omslag) på högerstickan.
Efter de 4 maskorna plockas bakstyckets kantmaskor,
de vilande maskorna från ärmhålet och framstyckets
kantmaskor upp på rundstickan, utan att stickas.
Sticka kant och I-cord på samma sätt som på andra
sidan.
MONTERING
Fäst alla trådändor.
Tvätta linnet enligt tvättinstruktionen på banderollen,
låt torka plant på en handduk.
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