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Denna kvinnliga och detaljrika sommartopp 
är inspirerad av den poetiska och väldoftande 
luktärten (lathyrus odoratus) som fyller träd-
gården med söta dofter och poesi. 
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Svensk översättning: Maria Gustafsson

Material
200 (200) 250 (250) g Merci från Filcolana i färg 609 
(Rosehip)
Rundsticka 3 mm, 80-100 cm
Rundsticka 2 mm, 60 cm
Stickmarkör eller tråd i kontrastfärg

Storlekar
S (M) L (XL)

Mått
Passar till övervidd: (80-88) 89-96 (97-104) 105-110 
(111-120) cm
Övervidd: 88 (98) 108 (118) cm
Hel längd: 45,5 (49,5) 54,5 (57) cm

Stickfasthet
32 maskor x 28 varv mönstertickning på sticka 3 mm 
= 10 x 10 cm

Speciella förkortningar
1 ödhpt (överdragshoptagning) vänsterlutande hop-
tagning: lyft 1 maska rätt, sticka 1 rät maska, drag 
den lyfta maskan över.

Arbetsgång
Toppen stickas nerifrån och upp. Kroppen stickas runt 
upp till ärmhålen där det maskas av maskor i båda 
sidor. Fram- och bakstycke stickas klara var för sig. 
Sist plockas det upp maskor till halskanten.
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Läs detta innan du börjar
Om du vill förlänga kroppen stickar du fler rapporter 
med mönster enligt diagram A innan minskningarna 
för midjan (som görs enligt diagram B).

Kropp
Lägg på sticka 3 mm upp 315 (351) 387 (423) 
maskor, sammanfoga för att sticka runt och sätt en 
markör på stickan som visar varvets början.
Sticka 8 (8) 10 (10) varv enligt följande: *2 räta, 2 
aviga, 2 räta, 3 aviga*, upprepa *-* varvet ut.
Nästa varv: *2 räta, 2 aviga, 2 räta, 2 aviga tillsam-
mans, 1 avig*, upprepa *-* varvet ut.
Det skall nu vara 280 (312) 344 (376) maskor.
Sätt en stickmarkör på stickan efter 140 (156) 172 
(188) maskor för att markera fram- och bakstycke.

Sticka mönster enligt diagram A. Sticka 12 (16) 20 
(24) varv enligt diagram A, upprepa diagrammets 
maskor varvet ut.

Fortsätt att sticka mönster enligt diagram A och 
gör samtidigt minskningar enligt diagram B enligt 
följande: *Sticka mönster enligt diagram A till 14 
maskor före markören, fortsätt att sticka flätmönster 
enligt diagram A samtidigt som du följer diagram B 
med minskningar/ökningar över de följande 30 ma-
skorna*, upprepa *-* ytterligare 1 ggr (de sista 16 
maskorna stickas efter markören för varvets början).
När samtliga varv enligt diagram B är stickade, stic-
kas 8 (10) 14 (14) varv enligt diagram A.

På nästa varv avmaskas för ärmhål: avmaska 
8 (8) 12 (12) maskor, sticka 126 (142) 150 (166) 
maskor enligt mönstret, avmaska 14 (14) 22 (22) 
maskor, sticka 126 (142) 150 (166) maskor enligt 
mönstret, avmaska 6 (6) 10 (10) maskor.
Ta samtidigt bort stickmarkörerna i sidorna.

Framstycke
Totalt 126 (142) 150 (166) maskor, sticka fram och 
tillbaka:
Varv 1 (rätsidan): Sticka *2 räta, 2 aviga*, upprepa 
*-* till totalt 12 (12) 16 (16) maskor är stickade, 1 
rät, sätt en markör på stickan, 1 rät, sticka mönster 
till det återstår 14 (14) 18 (18) maskor, 1 rät, sätt en 

markör på stickan, 1 rät, *2 aviga, 2 räta *, upprepa 
*-* varvet ut. 
Varv 2 (avigsidan): Sticka som maskorna visar 
(sticka rät maska på rät och avig maska på avig).
Varv 3 - minskningar: Sticka som maskorna visar 
fram till 1:a markören, 1 ödhpt, sticka mönster till 2 
maskor före den 2:a markören, sticka 2 räta maskor 
tillsammans, sticka som maskorna visar varvet ut. 
Gör minskningar på alla varv från rätsidan totalt 21 
(25) 23 (28) ggr.
Samtidigt, när arbetet mäter 10 (12) 12 (13) cm från 
ärmhålsavmaskningen, avmaskas för halsringningen 
enligt följande: Avmaska de mittersta 30 (38) 42 (48) 
maskorna och sticka fortsättningsvis var sida för sig.

Diagram A

Avig på rätsidan, rät på avigsidan

Rät på rätsidan, avig på avigsidan

För in högerstickan bakom 1:a maskan på vänsterstickan och sticka 
den 2:a maskan rät utan att ta av den från stickan, sticka därefter 
1:a maskan rät och släpp båda maskorna av stickan
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Sticka 2 aviga maskor tillsammans

Lyft upp tråden mellan 2 maskor på stickan, sticka den rät i 
bakre maskbågen
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Diagram BSticka mönster fram och tillbaka 
(med minskningar utmed ärmhålet), 
och avmaska samtidigt för halsen i 
början av vartannat varv: avmaska 
4 maskor 1 ggr, därefter 3 maskor 2 
ggr och 2 maskor 1 ggr. Det skall nu 
vara 15 (15) 19 (19) maskor. 
Fortsätt att sticka resår till arbetet 
mäter 19 (21) 23 (24) cm från 
ärmhålsavmaskningen (eller önskad 
längd).
Sätt maskorna på en maskhållare.
Sticka den andra sidan av fram-
stycket färdig på samma sätt.

Bakstycke
Stickas som framstycket med den 
skillnaden att avmaskningen för 
halsringning görs när bakstycket 
mäter 14 (16) 16 (17) cm från ärm-
hålsavmaskningen.
Sy ihop axelsömmarna.

Halskant 
Börja mitt bak och plocka med 
sticka 2 mm från rätsidan upp 
150 (160) 160 (170) maskor runt 
halskanten. Vänd arbetet och sticka 
1 rätt varv från avigsidan. Vänd 
arbetet igen och sticka 5 räta varv 
från rätsidan. Avmaska löst.

Montering
Fäst alla trådändor. Skölj upp ar-
betet och centrifugera lätt, låt plan-
torka utlagd på en frottéhandduk.


