
Beskrivning nr: 2314  

Laila/Kroppsnära top med hög hals 
 

MATERIAL:  Extrafine Merino  

STORLEK: S ()M) L (XL) 

GARNÅTGÅNG:  

Enfärgat: 7 (7) 9 (9) nystan fg 1213 

Ränder:  färg 1: 4 (4) 5 (5) nystan   fg 1148 

färg 2:: 3 (3) 4 (4) nystan fg 3810 

TOPPENS BRÖSTVIDD: 93 (98) 104 (109) cm 

HEL LÄNGD:  52 (53) 54 (55) cm 

STICKOR: Jumperstickor nr 3 och rundsticka 

nr 3 (40 cm) 

MASKTÄTHET:  24 m och 30 v resårmönster = 

10 x 10 cm 

Observera: Stämmer inte masktätheten, 

prova med grövre eller finare stickor. 

 

 

Stickförkortningar: 

M = maska, rm, rät maska, am = avig 

maska, v = varv, tills. = tillsammans, int = 

intagning, ökn = ökning 

 

Randmönster: 

*2 v färg 1148, 2 v färg 3810*, upprepa 

randmönstret på hela toppen. Utom 

halsen – och ärmkanter där det stickas 

med färg 1148. 

 

Resårmönster: 

1:a v (rätsidan): 6 (5) 0 (3) rm, 2 am, *6 rm, 

2 am* upprepa från *, sluta med 6 (5) 0 (3) 

rm. 

2:a v: 6 (5) 0 (3) am, 2 rm, *6 am, 2 rm* 

upprepa från *, sluta med 6 (5) 0 (3) am. 

Dessa 2 v bildar mönster och upprepas 

hela arb igenom. 

 

 

BAKSTYCKE: 

Lägg upp 102 (108) 114 (120) m på stickor 

nr 3, med färg 1148 och sticka rand- och 

resårmönster som beskrivits ovan. När 

bakstycket mäter 34 (34) 35 (35) cm (sluta 

med ett avigt v), skall det tas in för ärmhål: 

Maska av med 6 (6) 7 (7) m i början av 

nästa 2 v (= 90 (96) 100 (106) m). Maska av 

med 1 m i båda sidor på nästa 8 (10) 11 

(13) v, så på vart 4:e v tills det är 70 (72) 74 

(76) m kvar. Fortsätt rakt upp tills ärmhålen 

mäter 18 (18) 19 (19) cm, maska av de 

mittersta 28 (28) 30 (30) m (sluta med  

 

 

 

 

ett avigt v), och sticka var sida färdig för 

sig. Int för nacke och axeln (rätsidan): 

Maska av med 6 (6) 6 (6) m på vartannat v 

2 ggr, maska av med 4 m mot halssidan, 

maska av resterande 5 (6) 6 (7) m. 

 

Sticka den andra sidan på samma sätt, 

men spegelvänt. 

 

FRAMSTYCKE: 

Stickas som bakstycket, men när det 

återstår 20 v för att maska av som på 

bakstycket, avmaskas de mittersta 10 (10) 

10 (10) m (på avigsidan), sticka var sida 

färdig för sig. Mot halssidan maskas det av 

med 5,3,1,1,1,1,1 (5,3,2,1,1,1) 5,3,2,1,1,1,1 

(5,3,1,1,1,1,1,1) m. Härefter maskas det av 

för axeln på vartannat v således: 6,6,5 

(6,6,6) 6,6,6 (6,6,7) m. 

 

Sticka den andra sidan på samma sätt, 

men spegelvänt. 

 

MONTERING, HALS OCH ÄRMHÅL: 

Sy axel- och sidsömmar. 

 

Hals: Plocka upp 96 (96) 100 (100) m på 

rundsticka nr 3 och  sticka runt i resår (2 rm, 

2 am). När kanten mäter 10 cm, eller 

önskad höjd, maskas det av löst i resår. 

 

Ärmhål:  Plocka upp 94 (98) 98 (102) m 

med färg 1148 och sticka 5 v resår (2 rm, 2 

am), maska av löst i resår. 

 

HJERTEGARN 
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