Lilja

- en söt flicktopp

Design: Sanne Bjerregaard
Lilja är en söt topp som kan användas som
den är på varma sommardagar eller med en
långärmad T-shirt under när vädret är lite
kyligare. Det enkla hålmönstret är mycket
trevligt att sticka samtidigt som det är effektfullt och feminint.
1:a svenska utgåvan - januari 2021 © Filcolana A/S
Svensk översättning: Maria Gustafsson
Material
100 (100) 100 (150) 150 g Merci från Filcolana i färg
613 (Cosmopolitan)
Rundsticka 2,5 och 3 mm, 40 och 60 cm
1 dekorknapp
Stickmarkörer: 4 blå och 4 röda, färgerna är inte det
viktiga, bara du kan skilja markörerna åt.
Maskhållare eller restgarn
Storlekar
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl) 10
år/140 cl
Mått
Passar till övervidd: 54-57 (58-61) 62-65 (66-68)
69-72 cm
Övervidd: 58 (62) 66 (69) 73 cm
Längd (mät mitt bak): 33 (37) 39 (41) 43 cm
Stickfasthet
26 maskor x 42 varv i slätstickning på sticka 3 mm =
10 x 10 cm
Speciella förkortningar
2i1: Sticka först 1 rät och sedan 1 vriden rät maska i
samma maska.
ö1h: Högerlutande ökning, lyft upp tråden mellan 2
maskor, bakifrån och fram, på vänster sticka, sticka
den rät.
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ö1v: Vänsterlutande ökning, lyft upp tråden mellan 2
maskor på stickan, sticka den vridet rät.
Speciella tekniker
Elastisk avmaskning: sticka 2 räta maskor, *stick in
vänsterstickan i båda maskorna på höger sticka, håll
den vänstra stickan framför den högra (närmast dej),
fånga garnet med höger sticka och drag det igenom
båda maskorna, sticka 1 rät maska*, upprepa *-* tills
alla aviga maskor är avmaskade.
Kedjeuppläggning: *stick in höger sticka mellan 1:a
och 2:a maskan på vänster sticka, fånga upp och
drag igenom garnet och sätt öglan (maskan) på
stickan*. Upprepa *-* till önskat maskantal.
Arbetsgång
Lilja stickas uppifrån och ner. Halskanten stickas fram
och tillbaka, sedan sammanfogas arbetet så att ok
och kropp stickas runt. Halskantens mönster fortsätter på axlarna medan fram- och bakstycke slätstickas.
Halskant
Lägg på rundsticka 2,5 mm upp 88 (88) 94 (96) 100
maskor, sticka fram och tillbaka.
Sticka 4 varv rätstickning, sista varvet stickas från
rätsidan. Vänd inte på arbetet, sammanfoga för att
sticka runt och sätt en röd markör på stickan som
visar varvets början.
Varv 1: Sticka räta maskor varvet ut.
Varv 2: Sticka *2 räta tillsammans, 1 omslag*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 3: Sticka räta maskor varvet ut.
Varv 4: *Gör 1 omslag, sticka 2 räta tillsammans*,
upprepa *-* varvet ut.
Varv 5: Sticka räta maskor varvet ut.
Varv 6: Sticka räta maskor varvet ut.
Varv 7: Sticka aviga maskor varvet ut.
Varv 8: Sticka 0 (0) 4 (0) 4 räta, *2i1, 3 räta*, upprepa *-* till 0 (0) 2 (0) 0 maskor återstår, 0 (0) 2
(0) 0 rät = 110 (110) 116 (120) 124 maskor.
Varv 9: Sticka aviga maskor varvet ut.
Varv 10: Sticka 1 avig (raglanmaska), sätt en blå
markör, sticka 27 (27) 28 (30) 32 räta maskor (framstycke), sätt en blå markör, 1 avig (raglanmaska),
sätt en röd markör, sticka 26 (26) 28 (28) 28 räta
maskor (ärm), sätt en röd markör, 1 avig (raglanmaska), sätt en blå markör, sticka 27 (27) 28 (30) 32
räta maskor (bakstycke), sätt en blå markör, 1 avig
(raglanmaska), sätt en röd markör, sticka 26 (26) 28
(28) 28 räta maskor (ärm).
Ärmmaskorna sitter mellan de röda markörerna,
fram- och bakstycke mellan de blå markörerna.
Markörerna flyttas hela tiden från vänster till höger
sticka när de passeras.
Ok
Nästa varv (ökningsvarv): Sticka 1 avig, *2i1*,
upprepa *-* till 1 maska före markören, 1 rät, 1 avig,
26 (26) 28 (28) 28 räta, 1 avig, *2i1*, upprepa *-*
till 1 maska före markören, 1 rät, 1 avig, 26 (26) 28
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(28) 28 räta.
Det skall nu vara 53 (53) 55 (59) 63 maskor på respektive fram- och bakstycke, totalt 162 (162) 170
(178) 186 maskor.
Byt till rundsticka 3 mm.
Fortsättningsvis stickas slätstickning på fram- och
bakstycke (mellan de blå markörerna) och hålmönster
enligt nedan på ärmarna (mellan de röda markörerna):
Raglanmaskorna: Stickas aviga alla varv.
Bak- och framstycke (mellan de blå markörerna):
Varv 1, 2 och 3: Sticka räta maskor till markören.
Varv 4: 1 rät, ö1v, Sticka räta maskor till 1 maska
före markören, ö1h, 1 rät.
Upprepa varv 1 - 4.
Ärmar (mellan de röda markörerna):
Varv 1: Sticka *2 räta tillsammans, 1 omslag*, upprepa *-* till markören.
Varv 2: Sticka räta maskor till markören.
Varv 3: *Gör 1 omslag, sticka 2 räta tillsammans*,
upprepa *-* till markören.
Varv 4: Sticka räta maskor till markören.
Varv 5: 1 rät, ö1v, Sticka räta maskor till 1 maska
före markören, ö1h, 1 rät.
Varv 6: Sticka aviga maskor till markören.
Varv 7: 1 rät, ö1v, Sticka räta maskor till 1 maska
före markören, ö1h, 1 rät.

Filcolana

Lilja
Varv 8: Sticka aviga maskor till markören.
Varv 9: 1 rät, ö1v, Sticka räta maskor till 1 maska
före markören, ö1h, 1 rät.
Varv 10: Sticka räta maskor till markören.
Upprepa varv 1 - 10.
Fortsätt att på detta sätt och upprepa ärmmönstrets
10 varv totalt 2 (3) 3 (3) 3 ggr (= 3 (4) 4 (4) 4
omgångar mönster inkl halskanten). Sticka varv 1 4 ytterligare 1 ggr. Sticka ärmmönstrets varv 5 - 8
ytterligare 1 ggr men uteslut ärmökningarna på dessa
varv.
Det skall nu vara 67 (71) 73 (77) 81 maskor på respektive fram- och bakstycke och 38 (44) 46 (46) 46
maskor på ärmarna.

Sida 3
sammanfogas helt. Sy fast dekorknappen ovanpå
sammanfogningen.
Sy, om det behövs, ihop de små hålen under ärmarna.
Fäst alla trådändor. Tvätta plagget enligt anvisningarna på banderollen och låt plantorka utlagd på en
frottéhandduk.

Nästa varv: Sticka 1 avig, *sticka räta maskor till
markören, använd sticka 2,5 mm och avmaska raglanmaska, ärmmaskor och nästa raglanmaska med
elastisk avmaskning (se speciella tekniker), fortsätt
att sticka med sticka 3 mm, flytta över maskan på
högerstickan till vänsterstickan och sticka de 2 första
maskorna rätt tillsammans*, upprepa *-*.
Kropp
Nästa varv: *Sticka räta maskor till de avmaskade
maskorna, vänd på arbetet och lägg upp 4 (5) 6 (6)
7 maskor, använd kedjeuppläggning (se speciella
tekniker), sätt en sidmarkör på stickan och lägg upp
ytterligare 4 (5) 6 (6) 7 maskor, vänd tillbaka arbetet
till rätsidan*, upprepa *-* ytterligare 1 ggr = 150
(162) 170 (178) 190 maskor.
Varvets början flyttas till första sidmarkören
Sticka 7 (7) 7 (7) 9 varv slätstickning.
Nästa varv: *Sticka räta maskor till 1 maska före
sidmarkören, ö1v, 1 rät maska* upprepa *-* ytterligare 1 ggr.
Sticka 7 (7) 7 (7) 9 varv slätstickning.
Nästa varv: Sticka *1 rät maska, ö1h, sticka räta
maskor till 1 maska efter sidmarkören, ö1h, sticka
räta maskor varvet ut.
Fortsätt att öka omväxlande före och omväxlande
efter sidmarkörerna var (8:e) 8:e (8:e) 10:e varv till
arbetet mäter 21 (23) 25 (27) 29 cm från ärmhålet.
(Det avslutande maskantalet är oviktigt, fortsätt bara
att öka till längden är uppnådd.)
Kant
Byt till rundsticka 2,5 mm.
Varv 1: Sticka *2 räta tillsammans, 1 omslag*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 2: Sticka räta maskor varvet ut.
Varv 3: *Gör 1 omslag, sticka 2 räta tillsammans*,
upprepa *-* varvet ut.
Sticka 2 räta varv.
Sticka 1 avigt varv, 1 rätt varv och 1 avigt varv.
Avmaska med räta maskor.
Montering
Sy ihop den översta rätstickade kanten, den skall
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