
Mönster 3803 / 2 Simplicity – jumper med små flätor vid raglan.  
 
 
Storlek: S (M) L (XL) 
 
Övervidd  88 (98) 108 (118)  
 
Längd : 55 (57) 59 (61)  cm 
 
Garn:  Tibet (24 % Yakoxe , 51 % merinoull, 21 % polyamid) 25 gram = 190 meter 
 
Garnåtgång: 7 (8) 9 (9) n  fg. 1 
 
Stickor: Stickor 4½ , rundst 4½ till ok, rundst 4 – 40 cm till hals 
 
Stickfasthet: 24 m slätstickning = 10 cm på st 4½  
 
Info km = kantmaska, första och sista m stickas rät på alla varv och är kantmaska. 
 
Raglan med flätor: Markera den sammanstickade avigmaskan, som är mittmaskan mellan flätorna, 
och intagningarna görs på var sida av dessa: 
Vid varvets början, 1 a ( start-märkmaskan), sticka 2:a m rät bakom 1:a m, sticka 1:a m rät, och låt 
båda maskorna glida av stickan, 1 a, sticka 2 r tillsm. 
*Sticka fram till 5 maskor för nästa märkmaska, lyft 1 m r, sticka 1 r, drag den lyfta m över, 1 a, sticka 
2:a m rät framför första m, sticka 1:a m rät, och låt båda maskorna glida av stickan, sticka 1 avig 
(märkmaskan), sticka 2:a m rät bakom 1:a m, sticka 1:a m rät, och låt båda maskorna glida av 
stickan, 1 a, 2 r tillsm * . Upprepa från * till * vid de nästa 2 märkmaskorna och avsluta varvet med att 
sticka till 5 m före varvets början, lyft 1 m, sticka 1 r, drag den lyfta m över, 1 a, sticka 2:a m rät 
framför 1:a m, sticka 1:a m rät, och låt båda m glida av stickan.  
 
 
 
 
Bakstycke Lägg med st 4½ upp 108 (120) 132 ( 144) m sticka resår fram och tillbaka så 

här: 1km rät, * 1 r, 1 a * upprepa från * till * och avsluta med 1 km. Sticka resår 
räta över räta, aviga över aviga  i totalt 7 varv. Fortsätt i slätstickning tills arb 
mäter 35 (36) 37 (38 cm. Maska av 5 m i var sida till ärmhål, och låt arb vila. 

Framstycke: Stickas som bakstycket och vid samma höjd, avmaskas 5 m i var sida till 
ärmhål, och arb läggs att vila, medan ärmarna stickas. 

 
Ärmar: Lägg med st 4½ upp, 52 (56) 58 (62)  m, och sticka resår så här: 1 km, * 1 r, 1 a 

* upprepa från * till * och avsluta med 1 km. Sticka totalt 7 varv resår. Fortsätt i 
slätstickning och börja ökingarna när ärmen mäter 3 cm.  Öka 1 m i var sida 
innanför kantmaskan. Upprepa ökningarna på var 1½ cm (OBS – det kan gott 
vara en lite mer än 1½ cm mellan ökningarna, men det skall vara mindre än 2 
cm, annars får det inte plats på längden innan det är 94 (98) 102 (104) m . 
Sticka tills ärmen mäter 42 (42) 43 (43) cm eller önskad längd. Maska av 5 m i 
var sida, och låt ärmen vila. 

 Sticka en ärm till.  
 
Raglan: Sätt in alla delarna på rundst 4½ - rygg, ärm, framstycke och ärm. Varvet börjar 

vid övergången mellan ärm och rygg. Det är 



 364 (396) 428 (456) m på stickan. Sticka ett varv, där det stickas 1 m från var 
del ärm/rygg, - rygg/ärm – ärm/framstycke, och framstycke/ärm avigt 
tillsammans. = 360 (392) 424 (452)  Dessa 4 sammanstickade avigmaskor är 
märkmaskor för vidare raglanintagningar. Sätt en märktråd i var av de fyra 
avigmaskorna och i en avvikande färg vid varvets början.  

 Börja raglanintagningarna efter beskrivning ovan, med små flätor på var sida av 
avig-märkmaskan.  

 Upprepa raglanintagningarna på vartannat v och flätorna på vartannat v,  tills 
det är minskat 28 (30) 32 (34) ggr = 136 (152) 168 (180) maskor på stickan. 
Sticka ett varv efter sista raglan. Sätt de mittersta ( på framstycket)  26 (24) 32 
(40) m på en nål att vila till halsringning. Tag av garnet. Varvet börjar nu vid 
halsringningen. Sticka slätstickning ( och flätor vid raglan), det minskas fortsatt 
för raglan, och det avmaskas samtidigt vid halsen, på varje varv, 3,2,1 m. Alla 
maskor på framstycket är nu slut.  

Halskant.  Plocka upp i halsringningen med den korta rundst 4. De vilande m stickas i 
slätstickning, vid raglan stickas m så här:*1 a, 2 r tillsm, 1 a, 2 r tillsm*. Sticka 
runt i resår, * 1 r, 1 a  i totalt 2 cm. Maska av i resår.   

  
 
Design och mönster: 
Sanne Lousdal  
 
 
  
 
  
 


