
Mönster 1634  Tillbakablick i Linea  
 
Storlek:           S     (M)     L     (XL) 
Övervidd:         90   (100)  110  (120)   cm 
Längd ca.:       50   (55)    60    (65)     cm 
Garn:                   Linea (37 % viscose, 34 % lin, 29 % cotton, 50 gram = 215 meter), från 
Cewec 
Garnåtgång:      2 (2) 3 (3) n i följande färger, 32-33-18-24-04 
Stickor:                 Stickor nr. 4,5 och virknål nr. 4 
Stickfasthet:  17 maskor i rätriller med 2 trådar på st nr. 4,5 = 10 cm 
Info: Jumpern stickas i räta på alla varv med dubbel tråd. 

 
Randmönster: 
Färg: 33+32, 16 varv räta 
Färg: 32+18, 16 varv räta 
Färg: 18+24, 16 varv räta 
Färg: 24+04, 16 varv räta 
Färg: 04+33, 16 varv räta 
Upprepa randmönsteret. 
 
Bakstycke: Lägg upp 3 maskor på st nr. 4,5 med 1 tråd fg 32 och 1 tråd fg 33, sticka ett varv räta. 
Sticka därefter randmönster, öka i början av varje varv så här: I den första maskan stickas det 
framifrån och bakifrån = 1 maska mer. Upprepa ökningarna i första maskan på alla varv, tills 
arbetet mäter ca. 45 (50) 55 (60) cm i bredden mätt längs den ena sidan. Avpassa, så det slutar 
vid färgbyte eller mitt i en rand. Därefter stickas de två första maskorna på varje varv tilsammans. 
Fortsätt, tills det inte finns fler maskor kvar. 
 
Framstycke: Stickas som bakstycket. 
 
Ärmar: Lägg upp 60 (62) 64 (66) maskor på st nr. 4,5 med färg 33+18, sticka 16 varv räta, sticka 
därefter 16 varv räta med färg 32+33. Maska av. 

Montering: Lägg framstycke och bakstycke räta mot räta och sy axelsömmarna ca. 14 (14) 15 (15) 
cm in. Sy i ärmarna och sy sid/ärmsömmarna. 
Virka 1 varv i kanten nedtill med fg 32+33 med virknål nr. 4 så här: 
*1 fast maska i kanten, 1 luftmaska*, upprepa från * till * varvet runt. 
Tvätta (se tvättråd på banderollen) jumpern, lägg den att torka i dess räta mått. 

Design och mönster: Jette Strombski 

 

 


