


 

1788 - Slipover med hålmönster i Mayflower Cotton Merino Solid.  
Storlek: S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL 

Bröstvidd cm: 90 (100)  110 (120) 130 (140) 150 

Hel längd cm: 56 (58) 60 (62) 64 (66) 68 

Garnåtgång: 
fg 1, Blå, nyst: 
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Stickor: 3 och 3½ mm 

Rundsticka (40 cm): 3 mm  

Garn: Mayflower Cotton Merino; 50% Superwash Ull, 50% Bomull, 50 g = 170 m 

 
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. 
 
Resårkanterna nederst, i halsen och på ärmarna är stickade i resår, 2 rm 2 am, på st 3.  
 
 
Bakstycket: 
1: Lägg på st 3 upp 94 (106) 120 (132) 146 (158) 
172 m och sticka 7 cm resår, 2 rm 2 am. Efter 
resårkanten minskas det 1 m för storlekarna S, L, 
2XL och 4XL för att mönstret ska gå jämnt upp. 
2: Byt till st 3½ och sticka vidare i mönster så här: 
Varv 1: Börja på avigs och sticka *2 rm, 11 am*. 
Uppr från *-* v ut och avsluta med 2 rm. 
Varv 2: (räts). Sticka som maskorna visar. 
Varv 3:(avigs). Sticka som maskorna visar. 
3: Sticka enl diagrammet. Alla maskorna mellan 
de två am på räts och de två rm på avigs, stickas i 
slätst. 
4: Efter diagrammet stickas tre varv som 
bekskrivet ovan för varv 1, varv 2 och varv 3.  
5: Upprepa detta tills hela arb mäter 54 (56) 58 
(60) 62 (64) 66 cm. 
6: Avm de mittersta 40 (43) 45 (47) 47 (49) 53 m 
för halsen och sticka färdigt var sida för sig. 
7: Avm 2 m mot halsen och sticka 1 cm. Maska av 
löst.  
8: Sticka den andra sidan lika. 
 
Framstycket: 
1: Stickas lika som för bakst men efter 48 (50) 52 
(54) 56 (58) 60 cm från nederkanten avm de 
mittersta 28 (31) 33 (35) 35 (37) 40 m. 
2: Sticka färdigt var sida för sig och avm mot 
halsen 1x3,1x2 och 3x1 m. 
3: Sticka rakt upp tills framstycket är lika långt 
som bakst och maska av. 
 
Montering: 
1: Sy ihop axlarna och sy ihop sidorna så att 
ärmhålen blir ca ca 22 (24) 26 (28) 30 (32) 34 cm. 
2: Plocka med rundst 3, 40 cm, upp 112 (120) 128 
(136) 144 (152) 160 m runt halsen. Sticka 4½ cm 
resår, 2 rm 2 am. Avm i resår.  
3: Plocka med rundst 3, 40 cm, upp 94 (100) 106  
 
 
 

 
 
 
(112) 118 (124) 130 m runt varje ärmhål och sticka 
runt i resår, 2 rm 2 am. Sticka 6 cm och avm i 
resår.  
4: Fäst trådarna. 
5: Fukta slipovern och sträck den i sin rätta form. 
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Diagram till slipover
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Upprepa

O = 1 omslag

\ = 1 öhpt (överdragshoptagning) =  lyft 1 m rät, 1 rm och dra den lyfta m över den stickade m

/ = 2 rm tills

= 1 dubbel öhpt = lyft 1 m rät, 2 rm tills och dra den lyfta m över de stickade m

- = avig på räts och räta på avigs




