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Gro / Hålmönstrat linne 
 

MATERIAL: Arezzo Lin, 29 % lin/ 37 % bomull / 34 % 

bambu. 

STORLEK: XS/S (S/M) M/L (L/XL)  

MODELLENS BRÖSTVIDD: 81 (88) 93 (100) cm 

HEL LÄNGD: ca 51 (52) 54 (56) cm 

INFO! Topen är konstruerad som att den ska sitta 

tätt på kroppen så välj en stl som har ungefär 

samam övervidd som du själv.  

GARNÅTGÅNG: 5 (5) 6 (6) n á 50 g 

STICKOR: 

Rundsticka  5½ mm (80 cm) 

Jumperstickor  5 mm 

MASKTÄTHET: 16 m och 22 varv slätstickning på 

stickor 5,5 mm med dubbelt garn  = 10 x 10 cm.  

Stämmer inte masktätheten bör det bytas till 

grövre eller tunnare stickor . 

 

 

VIKTIGT: När arb är delat för bak- och framstycke 

ska det lyftas en maska i början av alla varv. Var 

uppmärksam på att dra åt tråden i början men 

även i slutet av varvet så inte maskorna blir för 

lösa här.   

 

 

BÅLEN 

Lägg upp 130 (140) 150 (160) m på rundsticka 5,5 

mm och med dubbelt garn.  

Sticka 6 cm resår: *1 vriden r, 1 vriden a*. Upprepa 

* - *.   

Sticka 1 varv slätstickning.  

Sticka hålmönsterbården 1 ggr på höjden.  

Fortsätt rakt upp i slätstickning till arb mäter totalt  

32 (32) 33 (34) cm.  

 

Nu avmaskas för ärmhål på nästa varv:  

Maska av varvets första  3 (4) 4 (5) m, sticka  58 

(62) 66 (70) m, maska av de nästa  7 (8) 9 (10) m, 

sticka 58 (62) 66 (70) m, maska av de sista 4 (4) 5 

(5) m.  

Sticka var del klar för sig. Låt framstyckets maskor 

vila och sticka bakstycket först.  

 

BAKSTYCKE, fortsätt i slätstickning över alla 

maskorna.  

Varv 1 rätsidan: Lyft 1 m rätt, 2 r, 3 r tills, sticka till 

det finns 6 m kvar på varvet, 3 vridet räta tills, 3 r.  

Varv 2 avigsidan: Lyft 1 m avigt, sticka avigt 

varvet ut. 

Varv 3 rätsidan: Lyft 1 m rätt, 2 r, 2 r tills, sticka räta 

till det återstår 5 m på varvet, 1 enk int, 3 r.  

Varv 4 avigsidan: Lyft 1 m avigt, sticka avigt 

varvet ut.  

 

Upprepa varv 3 och 4 till det är stickat intagningar 

i varje sida 9 ggr och kom ihåg att  lyfta 1 maska 

på varje varv.  

 

 

 

Det finns nu 39 (42) 45 (48) m kvar.  

Sticka rakt upp till bakstycket mäter 11(12)13(14) 

cm.  

På nästa varv från avigsidan avmaskas de 

mittersta  27 (30) 33 (36) m för hals och var sida 

stickas klart för sig.  

Låt vänster sida vila och sticka klart höger sida 

först.  

 

Höger sida, 6 m  

Sätt över maskorna på en jumpersticka 5 mm.  

Varv 1 rätsidan: Lyft 1 m rätt, 2 r, 1 enk int, 1 r.  

Varv 2 avigsidan: Lyft 1 m avigt, 3 aviga.  

Varv 3. rätsidan: Lyft 1 m rätt, 1 r, 1 enk int, 1 r.  

Varv 4 avigsidan: Lyft 1 m rätt, 3 aviga. 

Varv 5 rätsidan : Lyft 1 m rätt, 3 r.  

Upprepa varv 4 och 5 till ärmhålet mäter 19 (20) 

21 (22) cm från där maskorna är avmaskade 

nederst i ärmhålet, eller till stroppen har den längd 

som passar dej. Klipp av tråden men låt en lång 

bit bli kvar för sammasyning eller sammastickning 

av axelstropparna.   

Sätt de sista 4 maskorna på en nål. 

 

Vänster sida, 6 m 

Sätt över maskorna på en jumpersticka 5 mm.  

Varv 1 rätsidan: Lyft 1 m rätt, 2 r tills, 3 r.  

Varv 2 avigsidan: Lyft 1 m avigt, 4 aviga.  

Varv 3 rätsidan: Lyft 1 m rätt, 2 r tills, 2 r.  

Varv 4 avigsidan: Lyft 1 m avigt, 3 aviga.  

Varv 5  rätsidan: Lyft 1 m rätt, 3 r.  

Upprepa varv 4 och 5 till ärmhålet mäter 19 (20) 

21 (22) cm från där maskorna är avmaskade 

nederst i ärmhålet eller till stroppen har den längd 

som passar dej. Klipp av tråden men låt en lång 

bit bli kvar för sammansyningen eller 

sammanstickning av axelstropparna.  

Sätt de sista 4 m på en nål.   

 

 

FRAMSTYCKE 

Markera mitten av framstycket =  efter de första  

29 (31) 33 (35) m på rätsidan. Låt de sista  29 (31) 

33 (35) m vila.  

Sticka vidare över vänster sida av framstycket. 

Börja ute vid ärmhålet. 

 

Varv 1 rätsidan: Lyft 1 m rätt, 2 r, 2 r tills, sticka till 

det finns 5 m före mitten kvar, 1 enk int, 3 r.  

Varv 2 avigsidan: Lyft 1 m avigt, sticka aviga 

varvet ut.   

 

Upprepa varv 1 och 2 till det är stickat intagningar 

i varje sida dvs både mot ärmhål och mot V-hal 

totalt 10(10)11(12) ggr.  

Nu stickas inte längre intagningar mot ärmhålet 

utan stickas enl. följande:  
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Nästa varv = rätsidan: Lyft 1 m rätt, sticka till det 

återstår 5 m, 1 enk int, 3 r.  

Nästa varv = avigsidan: Lyft 1 m avigt, aviga 

varvet ut.  

Upprepa dessa två varv med intagningar  för V-

hals till det finns 4 m kvar på varvet.  

OBS: Den sista intagningen stickas över de 2 första 

maskorna på varvet från rätsidan. 

Byt till jumpersticka 5 mm. 

Fortsätt rakt upp över axelstroppen som beskrivet 

för bakstycket till ärmhålet mäter 19(20)21(22) cm 

som på bakstycket.  

Klipp av tråden men låt en lång bit bli kvar för 

sammansyning eller sammanstickning av 

axelstropparna.  

Sätt de sista 4 m på en nål.  

 

Höger sida av framstycket:  

Börja i mitten av framstycket.  

Varv 1 rätsidan: Lyft 1 m rätt, 2 r, 2 r tills, sticka till 

det finns 5 m kvar, 1 enk, inte, 3 r.   

Varv 2 avigsidan: Lyft 1 m avigt, sticka aviga 

varvet ut.  

 

Upprepa varv 1 och 2 till det är stickat intagningar 

i var sida , dvs ut mot ärmhålet och in mot V-hals 

totalt 10 (10) 11(12) ggr.  

 

Nu stickas inte längre intagningar ut mot ärmhålet 

och det stickas så här:  

Nästa varv , rätsidan: Lyft 1 m rätt, 2 r, 2 r tills, 

sticka räta varvet ut.  

Nästa varv , avigsidan: Lyft 1 m avigt, sticka aviga 

varvet ut.  

Upprepa dessa 2 varv med intagningar för V-hals 

till det finns 4 m kvar.  

OBS: Den sista intagningen stickas över de sista 2 

m på varvet från rätsidan.  

Byt till jumperstickor 5 mm.  

Fortsätt rakt upp som beskrivet för axelstroppen 

på bakstycket till ärmhålet mäter 19 (20) 21 (22) 

cm som på bakstycket.  

Klipp av tråden men låt en lång bit bli kvar för 

sammansyning eller sammanstickning av 

axelstropparna.  

Sätt de sista 4 m på en nål. 

 

MONTERING 

Sy samman axelstropparna med maskstygn.  

Alternativt kan axelstropparna stickas ihop genom 

att lägga dem rätsida mot rätsida och sticka ihop 

maskorna och samtidigt maska av dem.  

Fäst trådarna och skölj upp topen och förl 

tvättanvisning på banderollen.  

Låt topen torka liggande.   

 

 

INFO: Omslagen i mönstret stickas med i mönstret 

som en vanlig maska på det efterförljande varvet.  

 

 
 
 
 
 

OBS: Omslagen i mönstret stickas med i mönstret 

som vanliga maskor på efterföljande varv. 

Slätstickning 

Omslag 

1 enkel intagning 

2 r tills 

10 m upprepas 

Rapporten stickas 1 

gång på höjden 


