
Beskrivning nr: 2307   

Cirkeline/ Polo 
 

MATERIAL: Blend (50% bomull, 50% acryl). 

STORLEK: S (M) L (XL). 

MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca. 118 (124) 130 (136) 

cm. 

HEL LÄNGD: Ca. 54 (57) 60 (63) cm. 

GARNÅTGÅNG: 

Fg A: 3 (4) 4 (4) n fg 0731 el. 0312, 

Fg B:  2 (2) 3 (3) n fg 6500 el. 0244, 

Fg C: 2 (2) 3 (3) n fg 3255 el. 6310, 

Fg D: 2 (3) 3 (3) n fg 0324 el. 4408, 

Fg E: 1 (2) 2 (2) n fg 4500 el. 4609. 

STICKOR:Jumperstickor 3,5 mm, rundstickor 3,5 

mm(40 cm) till kragen. 

MASKTÄTHET: 18 m och 48 v i halvpatent på stickor 

3,5 mm = 10 x 10 cm.  

Stämmer inte masktätheten bör det bytas till 

grövre eller tunnare stickor. 

   

VRIDEN RESÅR 

Varv 1: (avigsidan av)1 km *1 r, 1vriden avig *. 

Upprepa * - * och sluta med 1 r, 1 km.  

Varv 2: 1 km * 1 a, 1 vriden rät *. Upprepa * - * och 

sluta med 1 a, 1 km. 

Upprepa dessa två varvoch sluta med ett varv 

från rätsidan. 

  

HALVPATENT 

Varv1: (avigsidan av arbetet)räta maskor. 

Varv 2: 1 km * 1 a, 1 rät med nedtag i föregånde 

varvs maska *. Upprepa * - * och sluta med 1 a, 1 

km. 

Upprepa dessa två varv.  

  

BAKSTYCKE 

Lägg upp med fg A och på jumperstickor 3,5 mm 

105 (111) 117 (123) m. Sticka 8 cm vriden resår, se 

ovan, första varvet är avigsidan. Sluta med ett 

varv från rätsidan. Fortsätt i halvpatentoch sticka  

39 (43) 43 (47) v med fg A. Byt till fg B och sticka  

40 (44) 44 (48) v = 1 rand. Sticka därefter 1 rand 

med vardera fg C, D och E.   OBS: Sista randen 

med fg E stickas 52 (60) 56 (64) v.  

När det är är 24 varv kvar på sista randen på fg E  

avmaskas det för axel enl. följande och samtidigt 

avmaskas för halsen enl. följande:  

Axel: Maska av 3 m  i varje 12 (11) 11 (11) ggr, 

samt 0 (5) 8 (10) m 1 ggr. 

Halsen: Maska av de mittersta 11 (13) 13 (15) m 

och maska av mot halsen med 4,3,2, m. Därefter 

maskas det av 1 m på vart 4-e varv 2 ggr. Fortsätt 

rakt upp till alla axelavmaskningarna är gjorda.  

  

FRAMSTYCKE 

Stickas som bakstycket till det är 32 v kvar på fg E. 

Sätt de mittersta  11 (13) 13 (15) m på en nål, 

maska av för halsen som på bakstycket.  

 

 

  

 

 

 

ÄRMAR 

Lägg upp med fg A och på jumperstickor 3,5 mm, 

37 (39) 39 (41) m. Sticka 8 cm vriden resår och 

fortsätt i halvpatent. Sticka  39 (43) 43 (43) v med 

fg A. Sticka därefter 52 (52) 56 (56) v med vardera 

fg B, C och D. Fg E utesluts på ärmarna.  

Samtidigt ökas 1 m i varje sida på vart 10-e (10-e) 

växelvis vart  8-e och 10-e v, (växelvis vart 8-e och 

10-e v) 18 (19) 21 (22) ggr = 73 (77) 81 (85) m. När 

alla uttagningar och  ränder är stickade maskas 

det av i mönster från avigsidan.  

  

MONTERING OCH HALSKANT 

Sy axelsömmarna. Sy i ärmarna med ett ärmdjup 

ca 20 (21) 22 (23) cm ned från axelsömmen. Sy 

ärm-och sidsömmarna. 

Krage: Plocka på rundsticka 3,5 mm och med fg 

A upprunt halsen och från rätsidan. Börja med 11 

m i varje böj på bakstycket och 1 m för varje 

maska mitt bak. Plocka 1 m i varje axelsöm och 

sätt markörer där, i böjen på varje sida på 

framstycket plockas ca 14 m och sist maskorna på 

nålen  = 82 (86) 86 (90) m. 

När kragen nu stickas i halvpatent stickas 1 varv 

tillbaka på rundstickan, så det stickas från 

avigsidan av arbetet = kragen ska vikas utåt: 

Varv1: stickas som varv 2 i mönstret och varv 2 i 

mönstret stickas avigt. Upprepa dessa två varv.  

Det ökas 1 m på varje sida om markörerna på vart 

8-e v 6 ggr = totalt = 106 (110) 110 (114)m. När 

hela kragen mäter ca 30 cm maskas alla 

maskorna av på varv 2 i mönstret. 
  

 

 

 

 

 

 

 

info@kinnatextil.se 


