


1836 - Top med bar axel i Mayflower Cotton 8/4. 
Storlek: S (M) L (XL) 2XL (3XL) 

Bröstvidd cm: 88 (92) 94 (98) 102 (108) 

Hel längd cm: 45 (46) 47 (48) 49 (50) 

Garnåtgång: 

fg 1453, Lysegrøn, nyst: 
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Stickor: 2 ½ och 3 

Rundstickor: 2 ½ och 3 

Garn: Mayflower Cotton 8/4 100% bomull, 170 m/50 g 

Masktäthet: 23 m och 32 v slätst på st 3 = 10 x 10 cm 

 
För att uppnå bästa resultat rekommenderar vi att arbetet stickas med KnitPro stickor. KnitPro är 
kvalitativa och professionella arbetsredskap för stickning och virkning. 
 

 

Bak- och framstycke: 

Stickas i ett stycke på rundst upp till ärmhålen.  

Lägg på rundst 2½ upp 162 (170) 180 (188) 198 

(206) m och sticka 3 cm vriden resår (växelvis 1 

vriden rm och 1 am). Sätt en markör i var sidosöm 

= vid varvets början och efter 81 (85) 90 (94) 103 

(108) m. Efter resårkanten stickas det vidare i 

slätst på rundst 3, samtidigt som det ökas 1 m i 

var sidosöm på det 4:e v enl följande: Från 

varvets början stickas 1 m, sticka 1 vriden rm i 

länken mellan maskorna, sticka fram till 1 m före 

den andra sidosömmen, sticka 1 vriden rm i 

länken mellan maskorna och sticka den sista m. 

Uppr ökningarna på den andra halvdelen av 

maskorna = ökning med 4 m. Uppr dessa 

ökningar på vart 4:e v totalt 9 ggr = 198 (206) 216 

(224) 234 (242) m. När arb mäter 24 (25) 26 (27) 

28 (29) cm, delas det i sidosömmarna till bak- och 

framstycke = 99 (103) 108 (112) 117 (121) m per 

del. 

 

Bakstycket: 

Höger sida av arb (vänster axel): Avm för ärmhål 

på vartannat varv 1x4 m, 1x3 m, 1x2 m och 2x1 

m. Fortsätt därefter rakt upp, SAMTIDIGT stickas 

det enl följande i vänster sida av arb (bar axel): 

Avm för sned axel på vartannat v 14 (14) 15 (15) 

16 (16) x 3 m och 15 (16) 16 (17) 17 (18) x 2 m. 

Samtidigt med de 3 sista avm i vänster sida, avm 

från ärmhålssidan för axel på vartannat v 2x5 m 

och 1x6 m (3x6 m) 1x6 m och 2x7 m (2x7 m och 

1x8 m) 3x8 m (2x9 m och 1x8 m). 

 

Framstycket: 

Stickas lika som för bakst, men åt motsatt håll. I 

höger sida av arb stickas sneddning till bar axel 

och i vänster sida av arb avm det till ärmhål. 

 

Sy axelsömmen. 

 

Montering: 

Med rundst 2½ plockas det från vänster sidosöm, 

på framstycket upp ca 94 (98) 102 (106) 110 

(114) m längs sneddningen upp till höger axel (1 

m för varje avm m och 1 m för ca varannan 

vändning) och ca 94 (98) 102 (106) 110 (114) m 

upp längs sneddningen på bakst ned till vänster 

sidosöm = totalt ca 188 (196) 204 (212) 220 (228) 

m. Sticka runt i vriden resår (växelvis 1 vriden rm 

och 1 am). När kanten mäter 2½ cm, avm m. Var 

noga med att kanten varken blir för stram eller för 

lös. Ärmhålskant: Med rundst 2½ plockas det upp 

ca 100 (104) 108 (112) 116 (120) m längs 

ärmhålet. Sticka runt i vriden resår. När kanten 

mäter 2½ cm, avm m lagom löst. 
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