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#FilcolanaLinea

Linea är en dramatisk topp. Den har lodräta ränder och en mycket markerad midja som 
förstärks av nederkantens vidd. Den har en spännande isydd ärm som är formad så att den får 
en lite kantig och grafisk form som kontrast till de mjuka formerna på kroppen.
Linea är inspirerad av 1890-talets kvinnliga korsettklädda cirkusartister där det var 
schvung i formerna och fart på mönstren.

LineaDesign: Vetus Stercore
Svensk översättning: Maria Gustafsson

STORLEKAR
S (M) L (XL)

MÅTT
Passar till bystvidd: 90-98 (98-106) 106-114 
(116-126) cm
Övervidd: 94 (101) 108 (122) cm
Midjevidd: 72 (79) 86 (100) cm
Höftvidd: 101 (108) 115 (129) cm
Hel längd: 59,5 (61,5) 66 (66) cm

STICKFASTHET
36 maskor och 33 varv mönsterstickning på 
sticka 3 mm = 10 x 10 cm.
Stickstorleken är endast vägledande. 
Får du fler maskor/10 cm byter du till en grövre sticka, 
får du färre maskor/10 cm byter du till en tunnare 
sticka.

MATERIAL
Garn från Filcolana
Färg A: 
200 (250) 300 (350) g Arwetta i färg 102 (Black)

Färg B: 100 (150) 200 (250) g Arwetta i färg 100 
(Snow White)

Rundsticka 2,5 och 3 mm

Stickmarkörer, maskhållare
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Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

ö1v 
(vänsterlutande ökning, görs från rätsidan) 
Lyft upp tråden mellan 2 maskor, framifrån med
vänsterstickan, sticka den vridet rät.

SPECIELLA TEKNIKER

Flerfärgsstickning
Flerfärgsstickning med två färger (stickad med 
färgdominans): När man stickar flerfärgsstickaning 
med två färger löper den tråd man inte stickar med på 
arbetets avigsida (flottering). 
När man stickar med två färger kommer en av färgerna 
att framträda mer än den andra i det färdiga arbetet. 
Den som framträder mest kallas dominant. Vilken färg 
som blir dominant beror på hur man håller garnerna, 
vanligen blir den som hålls längst till vänster på f
ingrarna så att den ligger närmast hjärtat (närmast 
arbetet) dominant. Den icke dominanta färgen löper 
då bakom den dominanta och framhäver den på arbetets 
rätsida.
För att få ett enhetligt intryck skall man vara 
konsekvent med vilken färg som är dominant, när du 
stickar Linea skall färg B vara den dominanta färgen.

 

Arbetsgång
Linea flerfärgsstickas runt, nerifrån och upp. 

Infodringar i nederkanten och runt halsen ger en fin 
finish. 

Axelsömmarna sys ihop och den korta vingärmen sys 
fast i ärmhålet.
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Beskrivning
Infodring
Lägg med färg A på sticka 2,5 mm upp 364 (390) 416 
(468) maskor.
Sammanfoga för att sticka runt och sätt en markör på 
stickan som visar varvets början. 

Sticka 4,5 cm slätstickning (alla varv räta), på 1:a varvet 
sätts ytterligare en markör på stickan (sidomarkör) 
efter 182 (195) 208 (234) maskor.  

KROPP
Byt till sticka 3 mm.

Fortsätt att sticka ränder med färg A och färg B enligt 
följande: 
#2 räta med färg B, *10 (11) 12 (14) räta med 
färg 
A, 4 räta med färg B*, upprepa *-* totalt 12 ggr, 10 
(11) 12 (14) räta med färg A, 2 räta med färg B#, flytta 
markören, upprepa # till # varvet ut.

Fortsätt att sticka ränder på detta sätt, färg B i de smala 
ränderna skall hela tiden vara dominant.

Sticka till arbetet mäter 9,5 (9,5) 12 (12) cm från 
rändernas början.

Nästa varv: Sticka 2 räta maskor tillsammans i mitten 
av varje bred rand (Färg A) varvet ut. 

Det skall nu vara 9 (10) 11 (13) maskor i varje bred 
rand.

Sticka 3 cm randmönster.

Nästa varv: Sticka 2 räta maskor tillsammans i mitten 
av varje bred rand (Färg A) varvet ut.

Det skall nu vara 8 (9) 10 (12) maskor i varje bred 
rand.

Sticka 2 cm randmönster.

Nästa varv: Sticka 2 räta maskor tillsammans i mitten 
av varje bred rand (Färg A) varvet ut.

Det skall nu vara 7 (8) 9 (11) maskor i varje bred rand.

Sticka 1,5 cm randmönster.

Nästa varv: Sticka 2 räta maskor tillsammans i mitten 
av varje bred rand (Färg A) varvet ut.

Det skall nu vara 6 (7) 8 (10) maskor i varje bred rand.

Sticka 3 cm randmönster.

Fortsättningsvis skall det istället göras ökningar i de 
breda ränderna.

Nästa varv: I mitten av varje bred rand görs en ö1v.

Det skall nu vara 7 (8) 9 (11) maskor i varje bred rand.

Sticka 6 cm randmönster.

Nästa varv: I mitten av varje bred rand görs en ö1v.

Det skall nu vara 8 (9) 10 (12) maskor i varje bred 
rand.

Sticka 6 cm randmönster.

Nästa varv: I mitten av varje bred rand görs en ö1v.

Det skall nu vara 9 (10) 11 (13) maskor i varje bred 
rand.
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Sticka 9 (9) 10 (10) cm randmönster.

ÄRMHÅL
Sticka till 7 (8) 10 (14) maskor före sidmarkören, 
maska av 14 (16) 20 (28) maskor, sticka till 7 (8) 10 
(14) maskor återstår av varvet, maska av 14 (16) 20 
(28) maskor.

Arbetet är nu delat så att fram- och bakstycke stickas 
var för sig.
OBS! Färg B stickas fortsättningsvis inte ända ut i 
kanten, för att det inte skall bli hål i yttersta färgbytet 
mellan Färg A och Färg B skall trådarna i detta färgbyte 
snos om varandra.

FRAMSTYCKE
Du skall nu ha 1 maska på högerstickan, maskan efter 
avmaskningen till ärmhål. Flytta denna maska till 
vänsterstickan.

Sticka de följande 6 (6) 6 (12) varven enligt följande:
Nästa varv (rätsidan): 2 räta maskor tillsammans, 
sticka räta maskor och randmönster till 2 maskor 
återsår, 2 räta maskor tillsammans.

Nästa varv: 2 aviga maskor tillsammans, sticka aviga 
maskor och randmönster till 2 maskor återsår, 2 aviga 
maskor tillsammans.

Det skall nu vara totalt 156 (167) 176 (182) maskor.

Fortsättningsvis ökas på de räta varven totalt 
8 (10) 10 (12) ggr = 127 (134) 143 (145) maskor.

Sticka till ärmhålet mäter 7 cm, sista varvet stickas från 
avigsidan.  

HALSRINGNING
Flytta framstyckets mittersta 55 (62) 59 (61) maskorna 
till en maskhållare. 
Det skall vara 36 (36) 42 (42) maskor kvar i var sida, 
höger och vänster sida stickas färdiga var för sig.

Vänster sida
För att kanten skall bli fin lyfts hela tiden den första 
maskan mot halsen.

Fortsätt att sticka randmönster på de 36 (36) 42 (42) 
maskorna, till ärmhålet mäter 19 cm från ärmhålet 
botten, sista varvet stickas från avigsidan.
 

Axel
Maska av 6 (6) 7 (7) maskor i början av varje varv från 
rätsidan 6 ggr. 
Ta av garnet.

Höger sida
Börja sticka de 36 (36) 42 (42) maskorna från rätsidan. 
För att kanten skall bli fin lyfts hela tiden den första 
maskan mot halsen.

Sticka som vänster axel med den skillnad att avmask-
ningarna för axeln görs från avigsidan.

Infodring
Sätt de mittersta 55 (62) 59 (61) maskorna på en 
sticka 2,5 mm.

Sticka 2,5 cm slätstickning med färg A. 
Maska av med räta maskor

Ta av garnet men lämna gärna en lång trådända att sy 
fast infodringen med.

BAKSTYCKE
Sticka som framstycket till arbetet mäter 16,5 cm från 
ärmhålets botten, sista varvet stickas från avigsidan.

Flytta de mittersta 55 (62) 59 (61) maskorna till en 
maskhållare.

Det skall vara 36 (36) 42 (42) maskor kvar i var sida, 
höger och vänster sida stickas färdiga var för sig.

Sticka båda sidor och infodringen som på framstycket.

ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Infodring
Lägg med färg A på sticka 2,5 mm upp 98 (98) 107 
(107) maskor.

Sticka 2,5 cm slätstickning, fram och tillbaka, sista 
varvet stickas från avigsidan.

Vingärm
Byt till sticka 3 mm och börja sticka ränder enligt 
följande:
Nästa varv (rätsidan): 2 (2) 4 (4) maskor med färg A, 
4 maskor med färg B, 6 maskor med färg A, 4  maskor 
med färg B, 6 maskor med färg A, sätt en markör på 
stickan, *4 maskor med färg B, 6 (6) 7 (7) maskor med 
färg A*, upprepa *-* ytterligare 4  ggr, 4 maskor med 
färg B, sätt en markör på stickan, 6 maskor med färg A, 
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4 maskor med färg B, 6 maskor med färg A, 4 maskor 
med färg B, 2 (2) 4 (4) maskor med färg A.

Sticka 3 cm randmönster på detta sätt, sista varvet 
stickas från avigsidan.

Öka mellan markörerna, mitt på ärmen, enligt följande:
Nästa varv (rätsidan): I mitten av de 5 breda ränderna 
görs en ö1v.

Det skall nu vara 7 (7) 8 (8) maskor i de 5 breda rän-
derna.

Sticka 3 cm randmönster, sista varvet stickas från 
avigsidan.

Nästa varv (rätsidan): I mitten av de 5 breda ränderna 
görs en ö1v.

Det skall nu vara 8 (8) 9 (9) maskor i de 5 breda 
ränderna.

Sticka 3 cm randmönster, sista varvet stickas från 
avigsidan.

Nästa varv (rätsidan): I mitten av de 5 breda ränderna 
görs en ö1v.

Det skall nu vara 9 (9) 10 (10) maskor i de 5 breda 
ränderna.

Sticka 3 cm randmönster, sista varvet stickas från 
avigsidan.

Nästa varv (rätsidan): Maska av de första 22 (22) 24 
(24) maskorna, ta bort markören, i mitten av varje bred 
rand görs en ö1v,  ta bort markören, sticka rand-
mönster som tidigare på de resterande 22 (22) 24 (24) 
maskor.

Det skall nu vara 10 (10) 11 (11) maskor i de 5 breda 
ränderna.

Nästa varv: Maska av de första 22 (22) 24 (24), sticka 
randmönster som tidigare varvet ut.

*
Sticka 1 cm randmönster, sista varvet stickas från 
avigsidan.
Nästa varv (rätsidan): Sticka 2 räta maskor 
tillsammans i mitten av varje bred rand.
* 

Upprepa * - *, till det är  4 (4) 5 (5) maskor i varje bred 
rand.

Maska av samtliga maskor

MONTERING
Sy ihop axelsömmarna.
Vik ner och kasta fast halsringningens infodringar mot 
avigsidan på både bak- och framstycke. 
Vik upp och kasta fast nederkanternas infodringar mot 
avigsidan.
Sy ihop de två öppningarna (vinkeln mellan 
avmaskningarna i sidorna och kanten på den sista delen 
som stickades) överst på ärmarna och sy fast ärmarna 
centrerat i ärmhålen. 

Fäst alla trådändor. 
Tvätta toppen enligt tvättinstruktionen på banderollen, 
vid behov forma den till rätt mått och låt torka plant på 
en handduk.


