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JUMPER MED HÅLMÖNSTER VID ÄRMHÅLEN
Storlek:

S

(M)

L

(XL)

Bröstvidd:
Hel längd:

94
54

(102)
(55)

110
56

(118) cm
(57) cm

Garn:
Garnåtgång:

Permin Bonnie
4
(4)
5

Stickor:

Jumperst 4 och 4½ mm. Rundst (40 och 80 cm) 4 mm.

Stickfasthet:

22 m slätstickning på bredden = 10 cm med st 4½.
Det är viktigt att hålla stickfastheten för att uppnå det riktiga resultatet.

(5)

nyst. fg 07

Bakstycke: Lägg upp 116 (126) 136 (146) m på st 4 och sticka 5 cm resår (1 rm, 1 am). Byt till st 4½ och fortsätt sticka
slätstickning, och på första v minskas jämnt fördelat till 105 (115) 123 (131) m. När arb mäter 30 cm, läggs 11 m upp i
var sida till ärmar = 127 (137) 145 (153) m. På nästa v från rät-s börjar hålmönstret. Sticka så här: Sticka 20 (24) 27 (30) m
slätstickning, sticka hålmönstrets första v efter diagrammet, sticka 59 (61) 63 (65) m slätstickning, sticka hålmönstrets
första v efter diagrammet, sticka 20 (24) 27 (30) m slätstickning. Fortsätt sticka med denna indelning. När det är stickat
23 (24) 25 (26) cm från uppläggningen av ärm-m, låt de mittersta 45 (47) 49 (51) m vila för halsringningen och var sida
stickas färdigt var för sig. Maska av för sneda axlar på varje v från ärmhålssidan med 10,10,10,11 (11,11,11,12) 12,12,12,12
(12,13,13,13) m.
Framstycke: Stickas som bakstycket tills det är stickat 4 (5) 6 (7) cm från uppläggningen av ärm-m. Maska av de mittersta
3 m för sprund och sticka var sida färdigt var för sig. När framstycket är 12 cm kortare än hela bakstycket, låt de yttersta
11 (12) 13 (14) m vid sprundet vila. Maska därefter av vid halssidan, på vartannat v, med ytterligare 3,2,2,1,1,1 m. Maska av
för sned axel vid samma höjd som på bakstycket.
Montering: Sy axelsömmarna. Sy ”ärm”- och sidsömmarna. Plocka upp med rundst 4 (40 cm) m utmed ärmkanten.
Plocka cirka 3 m utmed 4 v på höjden. Sticka 5 v slätstickning till rullkant. Maska av (inte stramt!). Plocka upp med
rundst 4 (80 cm) cirka 181 (185) 189 (193) m utmed halsringningen (inkl de vilande m) och sprundet. I var sida på halsen
(hörnet på sprundet), plockas rikligt med maskor upp. Sticka 5 v slätstickning till rullkant. I botten på sprundet, stickas
2 m tillsammans på var sida om den mittersta m på varje v. Minska så här: Sticka tills 2 m innan mittersta m i botten på
sprundet, lyft 1 m rät, 1 rm, drag den lyfta m över, 1 rm, 2 rm tillsammans. Maska av när det är stickat 5 v slätstickning.
Design och beskrivning: Lene Holme Samsøe
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