
 
 

Mönster 5105 Sommarlinne 
 

Garn Lido från Cewec (36% ull, 28% bomull, 18% lin, 18% bambu) 

Storlek S M L XL 
Övervidd 91 100 109 118 
Längd 46 47 51 53 
Garnåtgång nystan    
Lido 2 2 3 3 

 

Tillbehör: Band ca 200 cm 

Rundstickor: 60 eller 80 cm 3,5 och 5 mm 

Masktäthet: 18 m = 10 cm 

 

 



Förkortningar: 

maskor = maskor, p = nål, varv = varv, r = höger, 

vr = aviga, sm = tillsammans, sl o = vända, intag = intag, 

udt = borttagning, stycke = arbete 

1 r dr upp = lyft länken mellan m på höger och vänster p och 

sticka det blev rätt 

vänd med db-m = Vänd, lyft första m löst med garnet framför arbetet, för garnet över stickan bakom 

arbetet så att en dubbelmaska uppstår. Dessa stickas sen tillsammans. 

 

Notera: 

Modellen stickas nedifrån i ett stycke. Band sys fast i 

remmar. 

 

 

Fram/bakstycke: 

Lägg upp 164 (180) 196 (212) m på rundst 5 och sticka 6 varv fram och tillbaka. 

Sätt in markörer efter 41 (45) 49 (53) m (mitt bak), 41 (45) 49 (53) m 

(vänster sidosöm), 41 (45) 49 (53) m (mitt fram). 

 

På nästa varv börjar stickning med förkortade varv: 

Sticka rm till mitt bak. 

Sticka 7 (8) 9 (10) m, vänd med db-m och sticka am till mitt bak, vänd inte, sticka 7 (8) 9 (10) 

am, vänd med db-m och sticka rm tillbaka till mitt bak. 

Sticka 14 (16) 18 (20) m, vänd med db-m och sticka am till mitt bak, vänd inte, sticka 14 (16) 

Sticka 18 am (20), vänd med db-m och sticka rm tillbaka till mitt bak. 

Sticka 21 (24) 27 (30) m, vänd med db-m och sticka am till mitt bak, vänd inte, sticka 21 (24) 

27 am (30) am, vänd med db-m och sticka rm tillbaka till mitt bak. 

Sticka 28 (32) 36 (40) m, vänd med db-m och sticka am till mitt bak, vänd inte, sticka 28 (32) 

36(40) am, vänd med db-m och sticka rm till sidomarkörer. 

Gör lika på framstycket också. 

 

Därefter sticka runt på rundstickor. Markera början av varvet (höger sidosöm) och ta bort de två 

markörer mitt bak och mitt fram. 

Sticka rakt upp i slätstickning tills arb mäter 27 (28) 29 (30) cm eller önskad längd (mätt med 

Sidan vid markeringen). 

Dela nu för ärmhål i början av varvet vid sidsömsmarkören (= 82 (90) 98 (106) m 

på varje del) och sticka fram och tillbaka. 

 

Framstycke: 

Nästa varv (rätsidan): 3 rm, lyft 1 m sticka nästa r och dra den lyfta över,  rm, sticka rm tills det 

återstår  5 m, 2 rm ihop, 3 rm. 

Nästa varv (avig sidan): 4 rm, sticka am tills 4 m återstår, 4 rm. 

Sticka dessa 2 varv totalt 4 (5) 6 (6) gånger (= 74 (80) 86 (94) cm). 

Fortsätt rakt upp i slätst med 4 m på båda sidor (kant) tills arb mäter 14 (14) 15 (16) cm 

från ärmhålan, avsluta med avigt varv. 

Byt till rundst 3,5 och gör minskningar så här: 4 rm, * 2 rm ihop *, upprepa *-* tills det finns 4 m 

kvar, 4 r (= 41 (44) 47 (51) m). 

Sticka 4 räta varv och maska sedan av i rätstickning från rätsidan. 



 

Bakstycke: 

Sticka bakstycket likt framstycket. 

 

Montering: 

Remmar: Skär bandet i 4 bitar på ca. 50 cm och sy fast dem på fram- och bakstyckenas  

hörn så att bandet kan knytas på axeln. 

Tvätta arbetet (se tvättråd på banderollen) och lägg den plant att torka i angivna mått 

på handduken. 

 

Chytræus Design 


