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#FilcolanaLinedanser

Denna fina sommartopp är inspirerad av en vacker lindansardräkt från början av 1900-talet. 
Den stickas uppifrån och ner med en axelkonstruktion där axelsömmen ligger en bit bakom 
axeln (sk. european shoulder seam) vilket ger ett vackert fall på ryggen. Konstruktionen gör 
även toppen lite längre bak än fram. Toppen är lite kort och passar bra både till shorts och kjol. 

LinedanserDesign: Maria Bach Jensen // Sanastrik
Svensk översättning: Maria Gustafsson

STORLEKAR
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl)

MÅTT
Passar till övervidd: 53-56 (57-60) 61-66 (67-70) cm
Övervidd: 63 (69) 74 (80) cm
Hel längd: 31 (34) 38 (42) cm

STICKFASTHET
29 maskor och 42 varv slätstickning på sticka 2,5 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
100 (100) 150 (150) g Merci färg 1110 (Duckling)

Rundsticka 2,5 mm, 60 cm och 80 cm
Strumpstickor 2,5 mm (kan uteslutas om du stickar 
mha magic loop på lång rundsticka)

Virknål 2,5 mm

Stickmarkörer eller tråd i kontrastfärg

1 knapp c:a 8-10 mm
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Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

Kantm (kantmaska) 
Första och sista maskan stickas alltid rät.

ö1h (högerlutande ökning, sett från rätsidan)
Från rätsidan (görs före markören): Lyft upp tråden 
mellan 2 maskor, bakifrån och fram, på vänster sticka, 
sticka den rät.
Från avigsidan (görs efter markören): Lyft upp tråden 
mellan 2 maskor, bakifrån och fram, på vänster sticka, 
sticka den avig.

ö1v (vänsterlutande ökning, sett från rätsidan)
Från rätsidan (görs efter markören): Lyft upp tråden 
mellan 2 maskor framifrån, sticka den vridet rät.
Från avigsidan (görs före markören): Lyft upp tråden 
mellan 2 maskor framifrån, sticka den vridet avig.

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

DIAGRAM

Arbetsgång
Linedanser stickas uppifrån och ner.

Först stickas bakstyckets två övre delar, dessa 
sammanfogas och bakstycket stickas ner till ärmhålet. 

Sedan plockas maskor upp på de båda axeldelarna till 
framstycken som stickas var för sig tills de samman-
fogas och stickas ner till ärmhålet. 

De båda styckena sammanfogas och resten av kroppen 
stickas runt. 

Efter detta plockas maskor upp längs ärmhålen och 
ärmarna stickas. 

Knäppningen i ryggen virkas allra sist.

Rät maska på rätsidan, avig maska på avigsidan

2 räta maskor tillsammans

2 räta maskor vridet tillsammans 
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Beskrivning
OK
Vänster bakstycke
Lägg på sticka 2,5 mm upp 19 (19) 23 (23) maskor. 
Sticka fram och tillbaka.

Varv 1 (avigsidan): Sticka 16 (16) 20 (20) aviga, 
häng en markör på stickan, 2 aviga (axelmaskor), 1 rät 
(kantmaska). 

Sticka slätstickning fram och tillbaka, öka efter 
markören på varven från rätsidan och före markören på 
varven från avigsidan enligt följande:

Nästa varv (rätsidan): 1 kantm, 2 räta, flytta markören 
till högerstickan, ö1v, sticka räta maskor varvet ut.

Nästa varv: Strik aviga till markören, ö1v, flytta 
markören till högerstickan, 2 aviga, 1 kantm.

Upprepa dessa 2 ökningsvarv totalt 29 (33) 33 (37) 
ggr, sista varvet stickas från rätsidan = 48 (52) 56 (60) 
maskor.

Ta av garnet och låt vänster bakstycke vila på en 
maskhållare

Höger bakstycke
Lägg på sticka 2,5 mm upp 19 (19) 23 (23) maskor. 
Sticka fram och tillbaka.

Varv 1 (avigsidan): Sticka 1 rät (kantmaska), 2 aviga 
(axelmaskor), häng en markör på stickan, sticka aviga 
maskor varvet ut.

Sticka slätstickning fram och tillbaka, öka före 
markören på varven från rätsidan och efter markören
på varven från avigsidan enligt följande:

Nästa varv (rätsidan): Sticka räta maskor fram till 
markören, ö1h, flytta markören till högerstickan,
2 räta, 1 kantm.

Nästa varv: 1 kantm, 2 aviga, flytta markören till 
högerstickan, ö1h, sticka aviga maskor varvet ut.

Upprepa dessa 2 ökningsvarv totalt 29 (33) 33 (37) 
ggr, sista varvet stickas från rätsidan = 48 (52) 56 (60) 
maskor. 

Ta inte av garnet.

Sammanfoga de båda bakstyckena
Sätt ihop höger och vänster bakstycke på samma sticka 
för att sticka slätstickning fram och tillbaka på följande 
sätt:

Nästa varv (avigsidan): Maska av 3 maskor, sticka 
aviga maskor varvet ut, flytta över vänster bakstyckes 
maskor på stickan och sticka dessa aviga (från 
avigsidan).

Nästa varv: Maska av 3 maskor, sticka räta maskor 
varvet ut = 90 (98) 106 (114) maskor.

Fortsätt att sticka slätstickning, fram och tillbaka 
(första och sista maskan stickas som kantmaskor 
enligt ovan) till ärmhålet mäter 8 (9) 10 (11) cm från 
de avmaskade axelmaskorna, sista varvet stickas från 
avigsidan.

Ta av garnet och låt maskorna vila på en maskhållare. 

HÖGER FRAMSTYCKE
Lägg bakstycket framför dej med rätsidan uppåt, plocka 
med sticka 2,5 mm upp 29 (33) 33 (37) maskor längs 
höger axel (höger sida när man bär plagget).

Nästa varv (avigsidan): Sticka 2 aviga (kant mot hals-
ringningen), häng en markör på stickan, sticka aviga 
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maskor till en maska återstår, 1 kantm.

Sticka slätstickning, fram och tillbaka, till arbetet mäter 
2 cm från upplockningskanten, sista varvet stickas från 
avigsidan.

Fortsätt att sticka slätstickning och öka för hals-
ringningen enligt följande:

Nästa varv (rätsidan): Sticka räta maskor till 
markören, ö1h, flytta markören till högerstickan, 
2 räta.

Öka på varje varv från rätsidan totalt 16 (16) 20 (20) 
ggr, sista varvet stickas från rätsidan = 45 (49) 53 (57) 
maskor.

Ta av garnet och låt maskorna vila på en maskhållare.

VÄNSTER FRAMSTYCKE
Lägg bakstycket framför dej med rätsidan uppåt, plocka 
med sticka 2,5 mm upp 29 (33) 33 (37) maskor längs 
vänster axel.

Nästa varv (avigsidan): Sticka 1 kantm, 26 (30) 31 
(34) aviga, häng en markör på stickan, 2 aviga (kant 
mot halsringningen). 

Sticka slätstickning, fram och tillbaka, till arbetet mäter 
2 cm från upplockningskanten, sista varvet stickas från 
avigsidan.

Fortsätt att sticka slätstickning och öka för halsringnin-
gen enligt följande:

Nästa varv (rätsidan): Sticka 2 räta, flytta markören 
till högerstickan, ö1v, sticka räta maskor varvet ut.

Öka på varje varv från rätsidan totalt 16 (16) 20 (20) 
ggr, sista varvet stickas från rätsidan = 45 (49) 53 (57) 
maskor.

Sammanfoga de båda framstyckena
Ta inte av garnet, sätt ihop höger och vänster fram-
stycke på samma sticka enligt följande:

Nästa varv (avigsidan): 1 kantm, sticka aviga maskor 
varvet ut, flytta över höger framstyckes maskor på 
stickan och sticka dessa aviga (från avigsidan) till 
1 maska återstår, 1 kantm = 90 (98) 106 (114) m.
 
Fortsätt att sticka slätstickning, fram och tillbaka 
(första och sista maskan stickas som kantmaskor enligt 
ovan) till arbetet mäter 17 (18) 19 (20) cm från 

upplockningskanten, sista varvet stickas från avigsidan.

KROPP
Sammanfoga fram- och bakstycken för att sticka 
kroppen runt enligt följande:

Nästa varv (rätsidan): Sticka 2 räta tillsammans, sticka 
räta maskor till det återstår 2 maskor på framstycket, 
1 ödhpt, sätt bakstyckets vilande maskor på stickan, 
sticka 2 räta tillsammans, sticka räta maskor till det 
återstår 2 maskor, 1 ödhpt 176 (192) 208 (224) m.

Fortsätt att sticka slätstickning runt till arbetet mäter 
25 (28) 32 (36) cm mitt bak. 

Sticka mönster enligt diagrammet, upprepa diagram-
mets 12 varv totalt 2 ggr.

Sticka 1 avigt varv.

Avmaska med räta maskor. 

ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Lägg arbetet slätt och börja längst ner i ärmhålet, 
plocka, från rätsidan, med sticka 2,5 mm upp 64 (72) 
80 (88) maskor längs ärmhålet, lika många på fram- 
som på bakstycket.

Sticka 2 varv slätstickning runt.

Sticka mönster enligt diagrammet, upprepa diagram-
mets 12 varv totalt 1 ggr.

Sticka 1 avigt varv.

Avmaska med räta maskor. 

MONTERING
Fäst alla trådändor. 
Virka en träns, 7-9 luftmaskor med virknål 2,5 mm. 
Sy fast tränsen längst upp i sprundet bak. 
Sy i knappen.

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


