
Beskrivning nr: 2346  

 
Sidsel / T-shirt m. mönsterbård  

Material: Cotton 100 (100% bomull). 

Storlek: S (M) L. 

Plaggets övervidd: Ca 94 (100) 106 cm. 

Plaggets längd: Ca 53 (55) 57 cm. 

Garnåtgång: 8 (9) 9 nystan färg nr 953. 

Stickor: Nr 3 och rundsticka nr 2½ (40 cm). 

Stickfasthet: 26 m och 36 varv 

slätstickning på stickor nr 3 = 10x10 cm. 

Om stickfastheten inte stämmer, byt till 

tunnare eller tjockare stickor. 

Obs! Den yttersta m i båda sidor stickas 

rät alla varv. Dessa m visas ej i 

diagrammet men är medräknade i 

maskantalet. 

BAKSTYCKE 

Lägg upp 122 (130) 138 m på stickor nr 3. 

Sticka mönster 1 enl diagram (första 

varvet = arbetets avigsida). När arbetet 

mäter 23 (24) 25 cm, sticka mönster 2. 

Fortsätt sticka i slätstickning. När arbetet 

mäter 30 (31) 32 cm, maska av 4,3,2,1,1 m 

i var sida för ärmhål. Fortsätt sticka 

slätstickning tills hela arbetet mäter 51 

(53) 55 cm. Maska av de mittersta 28 (30) 

32 m för halsringning och sticka färdigt 

var sida för sig. Maska av ytterligare 3,2,1 

m mot halsen. När arbetet mäter 53 (55) 

57 cm, sätt resterande m på en 

maskhållare. 

FRAMSTYCKE 

Sticka lika som bakstycket tills arbetet 

mäter 39 (41) 42 cm. Maska av för halsen 

genom att sätta de 2 mittersta m på en 

säkerhetsnål. Sticka färdig var sida för sig. 

Maska av ytterligare mot halsen, innanför 

1 m, 19 (20) 21 ggr. När arbetet mäter 53 

(55) 57 cm, sätt de resterande m på en 

maskhållare. 

ÄRMAR 

Lägg upp 114 (122) 130 m på stickor nr 3. 

Sticka mönster 1 enl diagram. Räkna ut 

från mitten var du ska börja. Första varvet 

= arbetets avigsida). Sticka 7 cm och 

sticka därefter mönster 2, som räknas ut  

 

 

från mitten, Efter mönster 2, fortsätt sticka 

slätstickning. När arbetet mäter 14 (15) 16 

cm, maska av 4,3,3,3 x2, 4x1 m i var sida 

för ärmhål. Maska av resterande m. 

Sticka en ärm till. 

MONTERING OCH HALSKANT 

Sticka ihop axlarna genom att lägga 

framstycket och bakstycket räta mot 

räta. Sticka sedan ihop 1 m maska från 

vardera stycke och maska samtidigt av. 

Sy sidsömmarna och sy i ärmarna.  

Halskant: Med stickor nr 2½ , plocka upp 

ca 130 (134) 142 m längs halskanten. Sätt 

också de 2 m från säkerhetsnålen på 

stickan. Sticka resår 2 rm, 2 am, på 

vartannat varv, sticka 1 m tills. med resp 

av de båda mittmaskorna = 2 

minskningar. Sticka 3 cm, maska av löst. 

 

Slätstickning 

Omvänd slätstickning (avig maska) 

1 m på hj.sticka framför arb. 1 a,  

m från st stickas rät 

1 m på hj.sticka bakom arb. 1 r, 

 m från st stickas avig 

1 m på hj.sticka framf arb, 1 r,  

m från st stickas rät 

1 m på hj.sticka bakom arb,1 r,  

m från st stickas rät 

 

Mönster 2 

upprepas 

Mönster 1 

upprepas 

1:a v avigsida 

börjar här  

i alla stl 

Mitten ärm 


