


1839 – Stickad top i Mayflower Cotton 84 

Storlek: XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL) 

Bröstvidd cm: 74 (84) 94 (104) 114 (120) 134 (144) 

Hel längd cm: 50 (52) 54 (56) 58 (60) 62 (64) 

Garnåtgång: 
fg 1452, nyst: 
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Stickor: 3 

Rundst (80 cm): 3  

Virknål: 3 

Garn: Mayflower Cotton 84, 100% Bomull, 170 m/50 g 

Masktäthet: Vågrät 26 m = 10 cm, Lodrät 36 v = 10 cm 

Tillbehör: ev. 2 st träringar, diameter 3 cm, till axlarna 

 

 

För att uppnå bästa resultat rekommenderar vi att arbetet stickas med KnitPro stickor. KnitPro är 

kvalitativa och professionella arbetsredskap till stickning och virkning. 

 
Läs igenom hela mönstret innan arb påbörjas. Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till 
grövre stickor, stickar du för löst, byt till finare stickor.  
 
Toppen är rymlig och kan användas som top eller väst över en blus eller klänning. 
Toppen är stickad i slätst på rundst upp till ärmhålen och kan stickas av nybörjare. 
På varje axel är det en mindre träring (diameter 3 cm) som samlar fram-och bakstycket. Vill man inte ha 
ringarna så kan axlarna istället sys ihop. 
 
  
Bak- och framstycket: 
1: Lägg på rundst 3 upp 192 (218) 244 (270) 296 
(322) 348 (374) m. Sticka 3 cm slätst och 1 v avig 
(vikkant).  
2: Sticka 32 (33) 34 (35) 36 (37) 38 (39) cm slätst 
från avigvarvet. 
3: Dela arb i 2 delar (bak- och framstycke). Låt 
den ena delen vila. 
4: Maska av till ärmhål i var sida: 
För storlekarna XXS, XS, S avm det 2x5,1x4 m.  
För storlekarna M, L, XL, XXL, XXXL avm det 
2x5,1x4, och 1x3 m.  
5: Dela arb i 2 delar. (Vid några storlekar är 
maskantalet ojämnt, här maskas det av 1 m där 
arb delas = spetsen på v-ringningen). Maska av  
till halsen genom att sticka ihop 2 m i början av 
vart 4:e v. Samtidigt fortsätts avmaskningen för 
ärmhål genom att sticka ihop 2 m i början av vart 
4:e v. 
6: Fortsätt med dessa avm totalt 14 (15) 16 (17) 
18 (19) 20 (21) ggr. Avm återstående m stramt på 
en gång.  
7: Sticka den andra sidan motsatt. 
8: Sticka de vilande maskorna på samma sätt. Se 
punkt 3. 
 
Montering: 
1: Virka en rad med fasta maskor över samtliga 
kanter. (Både i hals och vid ärmhålen). 
2: Virka 2 rader kräftmaskor. (Kräftmaskor är fasta 
maskor som virkas från vänster till höger.) 
3: Vik och sy in nedre kanten mot avigsidan. Fäst 
alla trådar. 
4: Fukta jumpern och sträck den i sin rätta form. 

 
 
5: Sy fast axlarna i ringarna.  
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