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Jumper med puffärmar
Storlek:

S

(M)

Bystvidd:
Vidd nertill:
Hel längd:

84
94
48

(92) 100
(102) 111
(49) 50

Garn:
Garnåtgång:
Stickor:
Masktäthet:

Angel By Permin fg 894784 rosa/orange
2
(3) 3
(4)
nyst.
Jumperst. 4 och 4½ mm.
19 m x 27 v slätstickning = 10 x 10 cm på st. 4½.

L

(XL)
(108) cm
(119) cm
(51) cm

Bakstycke: Lägg upp 81 (89) 97 (105) m och sticka 5 räta v. Sticka därefter slätstickning (rm på rätsidan och am på avigsidan),
med en kantm i var sida, som stickas rät på alla v.
När arbetet mäter 30 cm avmaskas för ärmhålen i var sida, på vartannat v, med = 3,2,1,1 (4,2,1,1) 4,2,2,1,1 (4,3,2,1,1,1) m
= 67 (73) 77 (81) m. När ärmhålen mäter 18 (19) 20 (21) cm, låt de mittersta 33 (35) 37 (39) m vila för halsringningen och
var sida stickas färdigt var för sig. Maska av för axlarna, på varje v från ärmhålsidan, med 5,6,6 (6,6,7) 6,7,7 (7,7,7) m.
Framstycke: Stickas som bakstycket tills ärmhålen mäter mäter 13 (14) 14 (15) cm. Låt de mittersta 15 (17) 19 (21) m vila
för halsringningen och sticka var sida färdigt var för sig. Maska av vid halssidan, på vartannat v, med ytterligare 3,2,2,1,1 m.
Maska av för axlarna vid samma höjd som på bakstycket.
Ärmar: Lägg upp 50 (52) 54 (56) m ganska löst på st. 4 och sticka 5 räta v. Byt till st.4½ och fortsätt sticka slätstickning,
och på första v ökas genom att sticka 2 gånger i varannan maska = 75 (78) 81 (84) m. Sticka slätstickning, men maska
samtidigt av för ärmkupan i var sida, på vartannat v, med 3,2,2,2 (3,2,2,2,2) 3,2,2,2,2 (3,2,2,2,2) m, därefter med 1 m 8
(7) 7 (8) gånger, och till slut med 2,2,3 m. Maska av de återstående 27 (28) 31 (32) m på en gång, och samtidigt stickas m
tillsammans två och två (puff-ärm). Sticka en likadan ärm till.
Montering: Sy den ena axelsömmen. Plocka upp m, från räts med st. 4, utmed halsringningen (inkl de vilande m). Utmed
var sida av framstyckets halsringning plockas cirka 3 m upp utmed 4 v på höjden. Sticka 5 räta v, och på varje v från räts
minskas på var sida om maskan mitt fram. Före mittm stickas lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över, sticka mittm rät, sticka
2 rm tillsammans. Maska av med rm. Sy den andra axelsömmen, inkl halskanten. Sy ärm- och sidsömmar. Sy i ärmarna.

