
Mönster1612 Tröja med hålmönster i Linea 
 
Storlek: S (M) L (XL) 
 
Övervidd: 85 (102) 119 (136) cm 
 
Hel längd: 50 (51) 53 (55) cm 
 
Garn: Cewec Linea (37 % viskos, 34 % lin, 29 % bomull, 50 g = 215 m) 
 
Garnåtgång: 3 (3) 3 (4) n fg 3 (= bottenfg) 
 1 (1) 1 (1) n fg 9 (= kontrastfg) 
 
Stickor: Jumperstickor nr. 5, virknål nr. 3, maskhållare 
 
Stickfasthet: 1 mönterrapport (= 23 m) stickat i enkelt garn på st nr. 5 = 8,5 cm i bredden. 

Stämmer inte stickfstheten, byt till tunnare eller grövre stickor. 
 
OBS! Det stickas växelvis med enkelt och dubbelt garn, se hålmönstret. 
 
Kantmaskor (kantm): Första och sista m stickas rätt på alla v. 
 
Hålmönster 
OBS!   V1-12 stickas med enkelt garn i bottenfg. 
V1: (rätsidan): 1 kantm, *4 x (2 r tills), omslag, 7 x (1 r, omslag), 4 x (2 vr r tills)*. Upprepa *-* totalt 5 
(6) 7 (8) ggr, avsluta med 1 kantm. 
V2: 1 kantm, sticka a till sista m, 1 kantm. 
Upprepa dessa 2 v totalt 6 ggr. 
V13-16: Sticka räta med dubbelt garn: 1 tråd i bottenfg + 1 tråd i kontrastfg. 
V17-18: Sticka slätstickning med enkelt garn i bottenfg. 
Upprepa V1-18. 
 
 
Bakstycke 
Lägg upp 117 (140) 163 (186) m på st nr. 5 med enkelt garn i bottenfg. Sticka 1 v räta (= rätsidan) 
och 1 v avigt, och fortsätt därefter i hålmönster som angivet ovanför (växelvis med enkelt och dubbelt 
garn som angivet ovan). 
Sticka rakt upp tills arb mäter 46 (47) 49 (51) cm. Avmaska de mittersta 37 (46) 47 (56) m till 
halsringning, och sticka var axel färdig för sig. 
Avmaska ytterligare 1 m mot halsen, och var samtidigt uppmärksam på att maskantalet hålls: Antalet 
omslag och 2 r tills skall vara det samma. 
Sticka rakt upp tills arb mäter 50 (51) 53 (55) cm, och sätt de resterande 39 (46) 57 (64) m på en 
maskhållare. 
Sticka den andra axeln färdig på samma sätt. 
 
Framstycke 
Sticka som på bakstycket tills arb mäter 37 (38) 40 (42) cm. 
Avmaska de mittersta 33 (42) 43 (52) m till halsringning, och sticka var axel färdig för sig. 
Avmaska ytterligare 3 x 1 m mot halsen på vartannat v. 
Sticka rakt upp tills arb mäter som på bakstycket vid axleln, och sätt de resterande 39 (46) 57 (64) m 
på en maskhållare. 
Sticka den andra axeln färdig på samma sätt. 
 



Montering 
Lägg axlarna räta mot räta, och sätt m till var axel på var sin sticka. Sticka m från dessa st 
tillsammans med en 3:e sticka, och avmaska samtidigt. 
Sticka den andra axeln på samma sätt. 
Fukt arb lätt, lägg ut det efter angivna mått och låt det torka. Sy sidsömmarna nedifrån, och låt de 
översta ca. 22 cm vara öppna till ärmhål. 
Halskant: Virka 1 v fasta maskor runt i halsringningen med virknål nr. 3 och enkelt garn i bottenfg – 
håll gärna till kanten lite, dvs. att halsringningen  inte blir för stor eller att kantena buktar sig. Virka  
därefter 1 v kräftmaskor (= fasta maskor virkat från vänster till höger). 
Ärmkanter: Virkas som halskanten. 
Fäst alla trådar. 
 
 
 


