
Beskrivning nr: 2304  
 

Thea / Sommartop med volang 
 

MATERIAL: Alicante Cotton (100% bomull) 

STORLEK: S (M) L (XL) 

MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca 85 (89) 91 (95) 

cm/ tight model 

HEL LÄNGD: Ca 56 (58) 60 (62) cm 

GARNÅTGÅNG: 4 (4) 5 (5) n fg 1000 eller 

3050 

STICKOR: Jumperstickor  3 mm, 

Rundstickor     3 mm (40 och 80 cm). 

MASKTÄTHET: 27 m och 36 varv 

slätstickning på stickor 3 mm  = 10 x 10 

cm.  

Stämmer inte masktätheten bör det bytas 

till grövre eller tunnare stickor. 

  

  

BAKSTYCKE 

Lägg upp 115 (119) 123 (127) m på stickor 

3 mm. Sticka 2,5 cm resår 1 r, 1 a. (första 

varvet är avigsidan av arb).   

Fortsätt med resår över de yttersta 9 

maskorna i varje sida upp till  ärmhålet, 

och slätstickning däremellan. När arb 

mäter 4 (4) 5 (5) cm minskas 1 m i vaje 

sida innaför de 9 resårmaskorna enl. 

följande:   

Intagningsvarv: Sticka 9 m resår, 2 m 

vridet rätt tills, sticka till  2 m före resåren i 

andra sidan, 2 r tills, 9 m resår.  

Upprepa denna intagning på vart 6-e 

varv totalt 5 ggr = 105 (109) 113 (117) m 

kvar. 

Sticka rakt upp som maskorna visar till arb 

mäter  19 (19) 20 (20) cm. Nu ökas 1 m 

innanför  de 9  resårmaskorna i varje sida 

enl. följande:  

Uttagningsvarv: Sticka de 9 

resårmaskorna, öka 1 m i länken mellan 

maskorna genom att sticka den vriden 

rät, sticka till det är 9 resårmaskor kvar, 

sticka en ökning på samma sätt, sticka de 

9 resårmaskorna. Dessa ökningar stickas 

på vart 8-e varv totalt 5 ggr  = 115 (119) 

123 (127) m. De ökande maskorna stickas 

i slätstickning.  

Fortsätt rakt upp till hela arb mäter  34 

(35) 37 (38) cm. Nu avmaskas samtidigt   

 

 

 

 

 

för ärmhål i början av rätsidesvarvet och 

till sned rygg i början av avigvarvet . 

Ärmhål: (början av varvet från rätsidan) 

Maska av som maskorna visar med  

7,5,3,2,1,1,1,1 (7,5,3,2,2,1,1,1) 

7,5,3,2,2,1,1,1 (7,5,3,2,2,2,1,1) på 

vartannat varv.  Därefter maskas det av 1 

m på vart 4-e varv  2 (3) 3 (4) ggr. Det 

skall totalt maskas av  23 (25) 25 (27) m för 

ärmhål. Fortsätt rakt upp i ärmhålssidan 

och samtidigt maskas det av för sned 

rygg. 

Sned rygg: (början av varvet från 

avigsidan) Maska av en m = 

sömsmånsmaska och sätt de nästa 8 

maskorna (resårmaskorna) på en nål. 

Maska av 3,3 m som maskorna visar. 

Maska av 2 m 19 (23) 27 (31) ggr. Därefter 

maskas det av växelvis 1 och 2 m 17 (13) 

9 (5) ggr (= 25 (19) 13 (7) m som maskas 

av. Det maskas av totalt  78 (80) 82 (84) 

m. 

När det är 15 (15) 17 (17) m kvar på 

varvet maskas de 7 (7) 9 (9) m yttersta 

maskorna i ärmhålssidan av för axel. 

Sticka 1 varv och maska därefter av de 7 

resterande maskorna. 

  

FRAMSTYCKE 

Stickas som bakstycket till det ska maskas 

av för ärmhål och snett framstycke. 

Ärmhålet avmaskas i början från avigidan 

och snett framstycke i början från 

rätsidan. 

 

MONTERING OCH HALSKANT 

Sy ihop axelsömmen. Sy sidsömmarna 1½ 

m in på stycken.  

Ärmkant: Plocka upp på rundsticka 3 mm 

40 cm, runt ärmhålet. Börja vid 

sidsömmen och plocka  27 (31) 33 (37) m i 

varje böj. Längs de lodräta sidorna 

plockas 1 m för varje varv men hoppas 

över vart 4-e varv. OBS! ett jämt 

maskantal. Sticka 2 cm resår och se till att 

det stämmer med resårmaskorna i sidan. 

Maska av i resår.   



Volang: Plocka upp med rundsticka 3 

mm 80 cm längs de sneda kanterna från 

avigsidan då den ska vikas utåt.  Börja 

och sluta vid sidsömmen på bakstycket 

med maskorna på nålen och plocka upp 

1 m för varje avmaskad maska hela 

vägen runt och sluta med maskorna på 

nålen på framstycket = 156 (160) 164 

(168) m. Sticka runt i 3 varv resår så det 

stämmer med maskorna i sidan. Sätt en 

markör på varje sida om de 13 mittersta 

av resårmaskorna vid sidsömmen.  

På nästa varv stickas det hela vägen runt 

till de 13 m som avmaskas i resår. Fortsätt i 

resår över de resterande 143 (147) 151 

(155) m = volangen.  Resten av volangen 

stickas i slätstickning fram och tillbaka på 

stickan. 

På nästa varv ökas enl. följande:  Sticka 5 

(2) 4 (1) m resår, tag upp länken mellan 

maskorna och sticka den vriden rät, 1 r, 

tag upp länken mellan maskorna och 

sticka den vriden rät.  * Sticka  4 m resår, 

tag upp länken mellan maskorna och 

sticka den vriden rät, 1 r, tag upp länken 

mellan maskorna och sticka den vriden 

rät  *. Upprepa * - * så många ggr som 

möjligt och sticka varvet  klart som 

maskorna visar = udda antal maskor. På 

nästa varv stickas de ökade maskorna 

med i resåren 1 r, 1 a.  

När det från uttagningsvarvet är stickat  5 

– 6 cm, stickas ett hålvarv enl. följande:  

Sticka 1 r,  * omslag, 1 r *. Upprepa * - * 

varvet ut. På nästa varv avmaskas i resår 

2 r , 2 a dvs att varje rätmaska + omslaget 

stickas  rätt, och varje avig maska + 

omslag stickas avigt medan det samtidigt 

avmaskas.  

  

 


