
Mönster 1129 Ocean Drive 
 

Strl:  S (M) L (XL)  
Bystvidd:  90 (100) 110 (120)  
Hel längd: 49 (54) 59 (64)     

Ärmlängd: 11 (11) 12 (12)      
Garn: Miranda (43% bomull, 34% akryl, 23% lin) 50 g = 145 m 
Garnåtgång 

Miranda fg 41 3 (4) 4 (5)  
Miranda fg 40 1 (1) 2 (2)  
Miranda fg 30 1 (1) 2 (2) 

  
Stickor:   Rundsticka 3½ 
  

Stickfasthet: 20m/40v rätstickning/rätriller = 10 cm på st 3½ 
  
Randmönster: 16  (18)  20  (22) rätriller i fg 41 

9  (10)  11  (12) rätriller i fg 33 
9  (10)  11  (12) rätriller i fg 40 
16  (18)  20  (22) rätriller i fg 41 

9  (10)  11  (12) rätriller i fg 33 
9  (10)  11  (12) rätriller i fg 40 
16  (18)  20  (22) rätriller i fg 41 

Avsluta med rätriller i fg 33 
 
Dominostickning:  Mittersta maskan markeras. 

På varje rät-v stickas de 3 mittersta m tillsammans så här: 
lyft 1m, 2r vr-tillsm, drag den lyfta maskan över (= 2 
maskor mindre). 

Avigvarvet stickas räta utan intagningar. 
Fortsätt med intagningar, tills det är 3 m kvar, sticka dem 
vr-r tillsammans. 

 
Första maskan lyfts, sista maskan stickas avig på alla varv 

 

 
Bakstycke: Lägg upp 181 (201) 221 (241) m med färg 41, sticka 1 v r 

(1:a v är avigsidan). Markera den mittersta m.  

Sticka randmönstret i dominostickning. 
 
Framstycke:  Stickas som bakstycket. 

 
Lägg nu fram- och bakstycke aviga mot aviga, så den breda 

randen i färg 41 är kant nedtill och upp längs den ena 
sidan. Se till att ränderna följer varandra.  
Överst på varje stycke plockas det upp 91 (101) 111 (121) 



m från rätsidan. 

Sticka 9 v resår (1r, 1a). Maska av löst i resår. 
 
Sy axelsömmen ca. 11 (12) 13 (14) cm i varja sida, så det 

blir en lagom halsringning. 
 
Ärmar: Plocka upp 52 (56) 60 (64) m i sidan (i resåren plockas 1m 

i varje v, i rät-rillerna plockas 1m i varje rille/2v r) och 
sticka r. 
När det är stickat 4-8-12-16 rätriller, minska i båda sidor 

(= 44 (48) 52 (56) m). 
 
När ärmen mäter 11 (11) 12 (12) cm maska av. 

 
 
Montering: Sy sid- och ärmsömmarna.  


