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LÄS HELA 
MÖNSTRET  
INNAN DU  

BÖRJAR  
STICKA

Lägg upp 190 (200) 210 m och sticka rätt (blir slät-
stickning). Vid ca 5 cm gör ett hålvarv: Börja alltid 
ett varv i ena sidan av arbetet. 1 r * omslag, lyft 
2 m rätt, 1 rm, dra de lyfta m över den stickade 
maskan, 1 omslag, 1 rm * Upprepa * – * varvet ut. 
Sticka 7 varv. Gör ett hålvarv till.

Efter sista hålvarvet, minska 4–5 m jämt fördelat 
över varvet. Fortsätt minska var 3:e varv. Placera 
hoptagningarna på olika ställen runt linnet så 
bildar de ett litet lätt mönster.

Vid 35 (40) 45 cm är du uppe vid ärmhålet (eller 
så långt du önskar). Du bör nu ha 130 (140) 150 
m.

Bakstycket: Dela nu arbetet och sticka bakstycket 
först. Sätt framstyckets m på en sticknål eller en 
rundsticka för att vila. Du har nu 65 (70) 75 m. 

Maska av 3 m i var sida för ärmhålet. Därefter 1 m 
i var sida. Sticka nu 23 varv. Maska av de mittersta 
15 (18) 21 m. Sticka var sida för sig. Minska 2 (3) 4  
1, 1, 1, 1. Du skall ha 18 (19) 20 cm till axeln och 
där 12 (14) 16 m. Maska av. 

Sticka andra sidan av bakstycket likadant, fast åt 
motsatt håll.

Framstycket: Du har 65 (70) 75 m. Maska av 3, 1 
i varje sida. Efter 3 cm delar du arbetet på mitten 
och stickar var sida för sig. Du har nu 57 (62) 67 
m. På S och L, maska av mittersta m. M har 31 m. 
28 (31) 33. Varje varv stickas 2 tillsammans vid v-
ringningen, 10 ggr. Sluta när du har 12 (14) 16 m. 
Sticka till samma höjd som bakstycket. 

Maska av och sy ihop axlarna. Fäst trådar. Virka 
med fm runt hals, nacke och ärmhål. 

Stickat linne

Garn: Sunny
Garnåtgång: 4 nystan
Storlek: S (M) L
Rundstickor: nr 5 (80 cm)
Virknål: nr 4
Design & beskrivning: Lillebil Falkenströms Design 


