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Topp
Storlek: XS/S--M/L
Plaggets längd: 36-39 cm
Övervidd: 80-96 cm
Midjevidd: 68-84 cm
Garnåtgång: 5-6 nystan á 25 gram
Stickor: Rundsticka 3½ mm-60 cm och 4 mm-60 cm. 
Virknål: 3½ mm
Masktäthet: 20 m och 25 varv slätstickning = 10 cm
Kontrollera masktätheten noga. Om du får för få m, byt till tunnare stickor. Om du får för många 
maskor, byt till grövre stickor.
Bak och framstycke stickas i ett upp till ärmhålen: Lägg upp 136-168 m på st nr 3½ och sticka 
runt i resår 1rm, 1am i 4 varv. Byt till st nr 4 och slätstickning, sticka runt tills arbetet är 7 cm. Mar-
kera den 1:a och sista maskan och den 68 och 69:e - 84 och 85:e maskan. Öka 1 m på var sida 
om de markerade m i båda sidor på vart 6:e varv 6 ggr = 160-192 m. När arbetet är 27-29 cm 
delas arbetet i två lika delar och fram och bakstycke stickas var för sig = 80-96 m till var del. 
Bakstycke:  Sticka fram och tillbaka i slätstickning. Minska för ärmhål i båda sidor med 
4,3,3,3,2,2,2,1,1,1 m - 5,4,3,3,3,3,2,2,1,1,1,1 m = 36-38 m kvar. När arbetet är 36-39 cm maskas 
de rest 36-38 m av på en gång. 
Framstycke: Maska av för ärmhål som bak. Minska samtidigt av de 2 mittersta m för V-ringningen. 
Sticka var sida för sig och minska för V-ringningen på vartannat varv innanför 1 m-, först 2m 2 ggr 
- 2 m 4 ggr,  sen 1 m på vartannat varv tills det återstår 4 m. Sticka vidare över dessa 4 m i 22-23 
cm eller en längd som passar. Maska av. Sticka den andra sidan lika, men åt andra hållet. 
Montering: Virka med vn nr 3½. Virka *2 fm 1 picot (= 3 lm 1 sm i 1:a lm)* upprepa runt hela arbe-
tet. Börja vid vänster ärmhål upp längs axelbandets båda sidor, ner i V-ringningen osv. Fäst med 
sm i 1:a fm. Sy fast axelbanden på bakstycket, så långt ut på kanten som möjligt.
Pressa ev. försiktigt under fuktig duk på svag värme.
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