


1847 - Top med rynkade ränder i Mayflower Easy Care 
 

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

Bröstvidd cm: 88 (92) 96 (100) 104 (108) 

Hel längd cm: 53 (53) 57 (57) 61 (61) 

Garnåtgång: 

fg 03, Lysegrøn, nyst: 
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Stickor: Stickor och rundstickor 2½ och 4, 80 cm samt rundsticka 2½, 40 cm 

Garn: Mayflower Easy Care, 100% Merinoull, 185 m/50 g 

Masktäthet: 26 m i rätst på st 2½ = 10 cm, 20 m i slätst på st 4 = 10 cm, 23 m i mönster 

med rynkade ränder mäter i de rätstickade ränderna 10 cm i bredden. 

4 v i rätst på st 2½ och 10 v i slätst  på st 4 = 4 cm i höjden 

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

kvalitativa och professionella arbetsredskap för stickning och virkning. 

 

 

 

Rätst: Rät på alla v på stickor / Växelvis 1 v rät och 1 v avig på rundsticka. 

 

Slätst: Rät på räts, avig på avigs på stickor / Rät på alla v på rundsticka. 

 

Mönster, rapport: 

V 1: rätst på st 2½: Sticka växelvis 1 rm, 2 rm tills. 

V 2-4 : rätst på st 2½. 

V 5: slätst på st 4: Sticka växelvis 2 rm, 1 omslag. 

V 6: slätst på st 4: På rundst stickas maskorna rät och omslagen vridna rät. På stickor stickas maskorna 

avig och omslagen vridna avig. 

V 7-14: Slätst på st 4. 

Uppr v 1-14. 

 

 

Bak- och framstycket: 

Stickas samlat på rundst upp till ärmhålen. Lägg 

på rundst 2½ upp 306 (318) 336 (348) 360 (372) 

m. Sticka 4 v rätst och därefter 8 v slätst på rundst 

4 till volang. Byt igen till rundst 2½ och sticka 

vidare i mönster, samtidigt som det minskas som 

angivet på det 1:a mönsterv = 204 (212) 224 (232) 

240 (248) m. Sätt en markör vid början av varvet  

och efter 102 (106) 112 (116) 120 (124) m till 

sidosömmar. När det stickas rätst på st 2½ är det 

204 (212) 224 (232) 240 (248) m och när det 

stickas slätst på st 4 är det 306 (318) 336 (348) 

360 (372) m. Fortsätt rakt upp i mönster. När arb 

mäter ca 35 cm (= volangkanten + 8 hela 

mönsterrapporter) stickas v 1-4 i mönstret.  

 

 

 

 

Sticka därefter ytterligare 8 v i rätst och maska av 

alla maskor. 

 

Axelstroppar: 

5 cm i bredden. Lägg upp 15 m på st 2½ och 

sticka rätst, den första m på alla v lyfts avigt med 

garnet framför maskan, så det bildas kedjekanter 

längs med bägge sidor av arb. Sticka rakt upp till 

stroppen mäter ca 28 (30) 32 (34) 36 (38) cm och 

maska av. Sticka den andra stroppen likadant. Sy 

fast stropparna längs framstyckets överkant. Det 

ska vara ett avstånd på ca 14 cm mellan dem = 7 

cm på var sida av mitten på framstycket. Sy fast 

den andra änden av stropparna längs bakstyckets 

överkant med mindre avstånd än på framst. 
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