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JUMPER STICKAD PÅ TVÄREN
Storlek:

S

Bröstvidd, ca:
Hel längd, ca:

86 (101) 116 cm
52 (52) 54 cm

Garn:
Garnåtgång:

Permin Bonnie
3 (4)
5

Stickor:

Rundst (40 och 60 cm) 3½ mm. Rundst 4 mm (60 eller 80 cm).

Stickfasthet:

22 m slätstickning på bredden = 10 cm med st 4.
Det är viktigt att hålla stickfastheten för att uppnå det riktiga resultatet.

(M/L) L/XL

nyst. vit fg 01

Slätstickning: Räta på rätsidan, aviga på avigsidan.
Bakstycke: Stickas på tvären från höger sida mot vänster, fram och tillbaka på rundst. Lägg upp 88 (88)
94 m löst på rundst 4 och sticka mönster så här (1:a v är från rät-s): Kantm rät, 21 (21) 25 m slätstickning,
sticka mönster efter diagrammet (= 40 m), 25 (25) 27 m slätstickning, kantm rät. Fortsätt sticka mönster med
denna indelning. Upprepa diagrammets 24 v arbetet igenom. OBS! Att maskor med X är upprepningsmaskor,
dvs. när bakstycket är stickat, låter man dessa m glida av stickan, så de repar upp sig hela vägen ner till
uppläggningskanten.
Sätt ett märke i var sida när det är stickat 72 (84) 96 v (arb mäter cirka 21 (25) 28 cm). Märkena markerar mitt
bak.
Sticka tills det är stickat 144 (168) 192 v (det är ﬂätat 6 (7) 8 gånger med den stora ﬂätan, och det är stickat
11 v efter sista ﬂätan). Låt upprepningsmaskorna glida av stickan. Maska av löst, och gör 2 omslag över
upprepningsmaskorna. Omslagen avmaskas också, så avmaskningskanten inte stramar.
Framstycke: Stickas som bakstycket tills arb mäter 12 (15) 18 cm. Nu avmaskas för halsringningen från avig-s
med 7,3,2,1,1,1 m. Sticka rakt upp tills det är totalt 72 (84) 96 varv. Sätt ett märke i halssidan = mitt fram. Härifrån
stickas rakt upp tills det är stickat samma stycke rakt upp som före mitt fram. Lägg nu upp m för halsringningen,
på vartannat varv, med 1,1,1,2,3,7 m = åter 88 (88) 94 m. Sticka rakt upp tills arb är lika långt som bakstycket.
Låt upprepningsmaskorna glida av stickan. Maska av löst på samma sätt som på bakstycket.
Montering: Sy axelsömmarna. Sy ihop sidorna (dvs uppläggnings- och avmaskningskant), men låt de översta
cirka 19 (20) 21 cm vara öppna för ärmhålen. Plocka upp med rundst 3½ cirka 116 (120) 128 m utmed
halsringningen (m -antalet skall vara delbart med 4). Sticka 3 cm resår (2 rm, 2 am). Maska av i resår. Plocka
upp m med rundst 3½ utmed nederkanten, totalt cirka 216 (260) 304 m (m-antalet skall vara delbart med 4).
Sticka 12 cm resår (2 rm, 2 am). Plocka upp med rundst 3½ cirka 80 (84) 92 m utmed ärmhålen (m -antalet skall
vara delbart med 4). Sticka 3 cm resår. Maska av i resår.
Design och beskrivning: Lene Holme Samsøe
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