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Denna topp är fylld av barndomsminnen. Det är sommar, jag har bara axlar, är barbent med 
sandaler på fötterna och min mor stickar den underbaraste sommartoppen till mej. 
Veronica är perfekt en varm sommarkväll på stan.  Om du kombinerar den med ballerina-
kjol eller jeansshorts spelar ingen roll, för med popcorn och sockervadd är du redo för nästa 
föreställning. 

VeronicaDesign: Gitte Juhler
Beskrivning: Sanne Bjerregaard
Svensk översättning: Maria Gustafsson

STORLEKAR
S (M) L (XL)

MÅTT
Övervidd: 86 (97) 108 (119) cm
Längd utan knytband: 45 (45) 50 (54) cm.
Längd med knytband: 51 (51) 56 (60) cm.
Ärmlängd: ca. 8 (8) 11 (11) cm

STICKFASTHET
26 maskor och 42 varv spetsmönster enligt diagram på 
sticka 3 mm = 10 x 10 cm.

Stickfastheten mäts efter tvätt och blockning.

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
200 (200) 250 (250) g Merci, färg 1390 (Salvia)

Rundsticka 2,5 och 3 mm, 60-80 cm.
2 stycken strumpstickor 3 mm till knytbanden på 
axlarna.

Stickmarkör

Restgarn till den italienska uppläggningen
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Teknik
SPECIELLA TEKNIKER
Enkel uppläggning
Gör en ögla av garnet så att den långa garnändan (som 
kommer från nystanet) läggs ovanpå det garn som sitter 
på stickan, stick högerstickan in i öglan framifrån och 
dra åt så att det bildas en maska. 
Upprepa till önskat antal maskor.

DIAGRAM

 

Arbetsgång
Sommartoppen stickas runt, nerifrån och upp till 
ärmhålet.

Vid ärmhålet delas arbetet, nya maskor läggs upp i 
sidorna till ärmar varpå fram- och bakstycke stickas för 
sig, fram och tillbaka. 

Överkanterna avmaskas helt raka. 

Slutligen stickas snoddar (I-cord/I-snodd) som sys fast 
på fram- och bakstyckets överkanter.

Upprepa (mönstrets rapport)
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Börja här

Krop: Begynd herKrop: Begynd her

Rät maska på rätsidan, 
avig maska på avigsidan

2 räta maskor tillsammans

2 räta maskor vridet tillsammans

Omslag

Krop: Begynd her

Kropp
L/XL
Ärmar



3 av 4#FilcolanaVeronica

Beskrivning
KROPP
Börja med en Italiensk uppläggning enligt följande:
Lägg med restgarnet på rundsticka 2,5 mm upp 113 
(127) 141 (155) maskor, sticka 2 räta varv. 
Ta av garnet.

Byt till Merci, sticka 1 avigt varv, vänd INTE arbetet, 
sammanfoga för att sticka runt.

Sticka 2 aviga varv. 

Nästa varv: *1 avig, stick in högerstickan under den 
nedersta tvärlänken stickad med Merci , 3 varv ner i 
arbetet (= 1:a varvet stickat med Merci) och sticka 1 rät 
maska i den*, upprepa *-* till 1 maska återstår, plocka 
upp den sista tvärlänken och sticka den rät tillsammans 
med sista maskan = 224 (252) 280 (308) maskor.

Sticka 1 avig, sätt en markör på stickan som visar 
varvets början och fortsätt sticka resår (1 rät, 1 avig) 
runt till resåren mäter 5 cm. 

Klipp försiktigt bort skräpgarnet.

Byt till rundsticka 3 mm.

Sticka 1 rätt varv.

Fortsätt att sticka spetsmönster enligt diagrammet, 
börja vid pilen och sticka till arbetet mäter c:a 29,5 
(29,5) 33 (36,5) cm, sista varvet skall vara mönstervarv 
5 enligt diagrammet. 

Dela arbetet och lägg maskor upp till ärmarna enligt 
följande:
Ta bort markören, lägg upp 3 nya maskor på höger-
stickan med enkel uppläggning.

Vänd arbetet och fortsätt sticka fram och tillbaka:

Nästa varv (avigsidan): Sticka 115 (129) 143 (157) 
aviga, lägg upp 3 nya maskor med enkel uppläggning. 
Vänd

Arbetet är nu delat i ett fram- och ett bakstycke. Sticka 
nu endast de nyupplagda maskorna och maskorna 
däremellan, totalt 118 (132) 146 (160) maskor. 
Resterande maskor får vila

FRAMSTYCKETS ÖVRE DEL
Nästa varv (rätsidan): Sticka enligt varv 7 i diagram-
met varvet ut, lägg upp 14 nya maskor med enkel 
uppläggning.

Nästa varv: Sticka aviga maskor varvet ut, lägg upp 
14 nya maskor med enkel uppläggning.

Nästa varv: Sticka enligt varv 9 i diagrammet varvet ut, 
lägg upp 7 (7) 14 (14) nya maskor med enkel upp-
läggning.

Nästa varv: Sticka aviga maskor varvet ut, lägg upp 
7 (7) 14 (14)  nya maskor med enkel uppläggning.

Det skall nu vara totalt 160 (174) 202 (216) maskor.

Fortsätt att sticka mönster enligt diagrammet, 
samtidigt som de 6 yttersta maskorna i var sida stickas 
som kantmaskor enligt följande:

Endast storlek S och M
Nästa varv (rätsidan): lyft 1 maska rätt, sticka 5 räta, 
sticka varv 11 enligt diagrammet till det återstår 
6 maskor, sticka 5 räta, 1 avig.
Nästa varv: lyft 1 maska rätt, sticka 5 räta, sticka avigt 
till det återstår 6 maskor, sticka 5 räta, 1 avig.

Endast storlek L och XL
Nästa varv (rätsidan): lyft 1 maska rätt, sticka 5 räta, 
sticka varv 11 enligt diagrammet (börja vid pilen för 
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storlek L/XL) till det återstår 6 maskor, sticka 5 räta, 
1 avig.
Nästa varv: lyft 1 maska rätt, sticka 5 räta, sticka avigt 
till det återstår 6 maskor, sticka 5 räta, 1 avig.

Samtliga storlekar
Fortsätt sticka enligt diagrammet med kantmaskor på 
de 6 yttersta maskorna i var sida enligt ovan till arbetet 
mäter 43 (43) 48 (52) cm, sista varvet skall vara varv 
12 (12) 6 (6) enligt diagrammet.

Sticka 2 varv slätsitickning med kantmaskor enligt 
ovan.

Sticka 10 varv rätstickning, första maskan lyfts rätt och 
sista maskan på varvet stickas avig. Sista varvet stickas 
från avigsidan.

På nästa varv avmaskas med räta maskor.

BAKSTYCKETS ÖVRE DEL:
Lägg på rundsticka 3 mm upp 3 maskor, fortsätt att 
sticka de vilande maskorna från avigsidan på bakstycket 
aviga, lägg upp 3 maskor med enkel uppläggning
= 118 (132) 146 (160) maskor.

Vänd arbetet till rätsidan.

Sticka färdigt på samma sätt som framstycket.

AXELBAND (STICKAD SNIDD/I-CORD/I-
SNODD)
Lägg på strumpsticka 2,5 mm upp 4 maskor, *utan 
att vända på arbetet, skjut maskorna till höger ända av 
stickan, strama garnet bakom arbetet och sticka 4 räta 
maskor från rätsidan igen*, upprepa *-* till snodden 
mäter 17 cm, sticka ihop de 4 maskorna rätt. 

Sticka ytterligare ett axelband.

MONTERING
Sy ihop sömmarna under ärmarna med maskstygn.
Sy, i båda sidor, ihop de yttersta maskorna på fram- och 
bakstycke, allra ytterst i det övre hörnet, fäst tråden 
noga.

Mät 19 cm in på överkanten och sy fast axelbandet 
noga. Axelbandet skall sitta på samma ställe som ditt 
bh-band. Placera bandet så att det ligger lodrätt på den 
rätstickade kantens insida, c:a 1 cm ner, sy fast och fäst 
noga.

Tvätta toppen enligt tvättinstruktionen på banderollen, 
låt torka plant på en handduk.


