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RANDIG MOHAIRJUMPER
Storlek:

(S)

M

(L)

Bröstvidd:
Hel längd, ca:

(84)
(65)

92
65

(100) 108 cm
(66) 66 cm

Garn:
Garnåtgång:

Permin Angel
(6)
7
(7)

Stickor:

Jumperst och rundst (40 och 80 cm) 3½ och 4½ mm.

Stickfasthet:

20 m slätstickning med dubbelt garn = 10 cm på bredden med st 3½.
20 m hålmönster med enkelt garn = 10 cm på bredden med st 4½.
Stickfastheten bör hållas, annars får inte arb de angivna måtten.

XL

8

nyst. fg. 25

Ränder:
Varv 1 -10: Slätstickning med dubbelt garn på st 3½.
Låt den ena tråden hänga i sidan medan hålmönstret stickas med enkelt garn.
Varv 11 - 18: Hålmönster med enkelt garn på st 4½. Hålmönstret stickas så här:
Varv 11, 13, 15 och 17: Kantm rät, * 1 omslag, lyft 1 m rät, 1 rm, drag den lyfta m över *. Upprepa från * till * varvet ut, sluta med
kantm rät.
Varv 12, 14, 16 och 18: Första och sista m stickas rät till kantm, övriga m stickas aviga.
Upprepa varv 1-18 arb igenom.
1 slätstickad rand + 1 rand med hålmönster skall mäta ca: 6 cm på höjden.
Bakstycke: Lägg upp (86) 94 (102) 110 m på st 4½ med dubbelt garn. Sticka 1 avigt varv på st 3½. Fortsätt sticka ränder (1:a varvet är
från räts och stickas rätt). När arb mäter 9 cm minskas i var sida från räts så här: Kantm rät, 2 rm tillsammans, sticka tills det återstår 3 m,
ödhpt (= lyft 1 m rät, 1 rm, drag den lyfta m över), kantm rät. Sticka dessa minskningar med 6 cm:s mellanrum totalt 4 gånger = (78) 86
(94) 102 m. När arb mäter (31) 32 (33) 34 cm ökas 1 m i var sida, innanför kantm. Upprepa dessa ökningar med 3 cm:s mellanrum totalt
4 gånger = åter (86) 94 (102) 110 m. På varv (9 och 10) 7 och 8 (7 och 8) 5 och 6) på den 8:e slätstickade randen (arb mäter ca: (45) 44
(44) 43 cm) avmaskas (6) 7 (8) 10 m i början på varvet. Låt de resterande (74) 80 (86) 90 m vila.
Framstycke: Stickas som bakstycket.
Ärmar: Lägg upp (42) 46 (48) 50 m på st 4½ med dubbelt garn. Sticka 1 avigt varv på st 3½. Fortsätt sticka ränder som på bakstycket.
Samtidig ökas 1 m i var sida, innanför kantm när arb mäter (8) 6 (6) 11 cm och därefter med (4) 4 (4) 3 cm:s mellanrum totalt (10) 10 (10)
11 gånger = (62) 66 (68) 72 m. Sticka tills ärmen har samma längd som bakstycket (dvs. sluta på samma ställe i randmönstret som på
bakstycket). Maska nu av (5) 7 (8) 9 m i var sida. Låt de resterande (52) 52 (52) 54 m vila. Sticka en likadan ärm till.
Ok: Sätt alla delarna på samma rundst och fortsätt sticka runt i ränder (dvs. det stickas växelvis på rundst 4½ och 3½) på alla (252)
264 (276) 288 m. Då det stickas runt, är det ingen kantm, och mönstrets 12:e, 14:e, 16:e och 18:e varv skall stickas räta, då det hela
tiden stickas från räts.
Oket slutar efter den 11:e slätstickade randen. Minskningarna börjar på den 9:e slätstickade randen. Minska på 1:a, 4:e, 7:e och 10:e
varvet på denna och alla följande slätstickade ränder.
Obs, storl. S: Första gången det minskas är på 4:e varvet på första slätstickade randen.
Minska så här första gången (= på (4:e) 1:a (1:a) 1:a varvet på 9:e slätstickade randen): * (19) 20 (21) 22 rm, 2 rm tillsammans *.
Upprepa från * till * varvet runt = 12 m minskas.
Minska så här nästa gång (= på (7:e) 4:e (4:e) 4:e varvet på 9:e slätstickade randen): * (18) 19 (20) 21 rm, 2 rm tillsammans *. Upprepa
från * till * varvet runt.
Fortsätt på detta sätt och det blir för var gång 1 m mindre mellan minskningarna. När okets 3 hela slätstickade ränder är stickade
(dvs. totalt 11 slätstickade ränder), är det minskat (11) 12 (12) 12 gånger och det är (120) 120 (132) 144 m på varvet. Storl. (S) och M
slutar här. På storl. (L) och XL stickas den sista slätstickade randen 3 varv högre, och det minskas ytterligare 1 gång på sista varvet =
(120) 132 m.
Alla storl: Maska av med dubbelt garn. Maska av så fast/löst att halsringningen fär den önskade formen – justera gärna så det blir
båtringning, dvs lite stramare avmaskning på ärmarna än på framstycket och bakstycket.
Sy ärm- och sidsömmarna. Sy ihop under ärmarna.
Design och beskrivning: Lene Holme Samsøe

