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Damtopp
Storlek: S-(M)-L-(XL)
Övervidd: 96-(104)-112-(118) cm
Längd: 60-(62)-64-(66) cm 
Garnåtgång: Mercan Batik   3-(3)-4-(4) nyst                   Mercan 1-(1)-1-(2) nyst.
Stickor: 4 och 4½ mm
Masktäthet: 22 m och 30 v = 10 x 10 cm. Kontrollera masktätheten noga. Får du för få m byt till tunnare stickor, får du 
för många m byt till grövre stickor.

Bakstycke: Lägg med st nr 4 upp 92-(102)-110-(116) m med Mercan (enfärgat) garn. Sticka rätstickning i 3 cm. Byt 
till st nr 4½ och Mercan Batik (flerfärgat garn) sticka slätstickning. Sticka rakt upp tills arb. mäter 20 cm. Öka nu i var 
sida: 1 m 7 ggr vart 8:e varv. När arbetet mäter 40-(40)-41-(42) cm ökas för ärm i båda sidor med 3,2,1 m vartannat 
varv = 118-(128)-136-(142) m. Sticka rakt upp tills arb mäter 58-(60)-62-(66) cm. Maska av de mittersta 52-(54)-56-
(56) m och sticka var sida för sig. Minska mot halsen ytterligare 2,1 m vartannat varv. Sätt axelns/ärmens 30-(34)-37-
(40) m på en avmaskningsnål eller x-tra sticka att vila. Sticka den andra sidan lika men åt motsatta hållet.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika bakstycket tills arbetet mäter 48-(50)-52-(54) cm. maska av för halsen de mit-
tersta 18-(20)-20-(20) m. Sticka var sida för sig och minska för halsen vartannat varv med 3,2 m-(3,2 m)-3,3 m-(3,3 m) 
sen 1 m vartannat varv 15 ggr. Sätt m för axel/ärm på en x-tra sticka eller avmaskningsnål.
Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll. 
Montering: Sätt axelns/ärmen maskor på var sin sticka nr 4½. Fram och bakstycke räta mot räta. Tag 1 m från var 
sticka, sticka ihop till 1 m och maska av som vanligt.
Halskant med knytband: Lägg med st nr 4 och enf. garn upp 30 m. Plocka upp från rätsidan 1 m i varje m/v, hoppa 
över ca. var 4.e m, med början i höger sida ca 7 cm från mitten på framstycket. Plocka upp runt hela halsringningen 
och avsluta med att lägga upp 30 nya m. Sticka fram och tillbaka i rätstickning i 4 cm. Maska av alla m elastiskt till en 
jämn och fin kant som inte stramar. 
Ärmkant: Plocka upp med st nr 4 runt ärm kanten från rätsidan med enf. garn 1 m i varje v. Sticka rätstickning i 3 cm. 
Maska av. Sy ärm och sidsömmar.
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