
Mönster 4705 Happy sweater i Bloom 

 
Bak/framstycke: Lägg med rundst 6 upp 80 (88) 92 (96) 104 m och sticka runt i 
resår – 2 r, 2 a i totalt 4 cm. Byt till rundst 7 och sticka ett v slätstickning samtidigt 

som maskantalet regleras till 82 (88) 94 (98) 104 m. Sätt en markör i var sida, med 
41 (44) 47 (49) 52 m till var del, bak och framstycke. Sticka slätstickning tills arb 

mäter 24 (26) 29 (31) 32 cm. Avmaska för ärmhål genom att sticka så här: Avmaska 
de 2 första m på v, sticka fram till 2 m före nästa markör, avmaska 4 m, sticka tills 
det är 2 m kvar på v, avmaska dessa 2 och låt arb vila, medan ärmarna stickas.  

 
 

Ärmar: Lägg med str.st 6 upp - 24 (28) 28 (32) 32 m och sticka runt i resår 2 r, 2 a i 
totalt 4 cm. Byt till strumpst 7 och reglera maskantalet på första v till: 26 (28) 30 (34) 
34 m. Sticka slätstickning runt tills arb mäter 7 cm. Börja ökningarna. Öka 1 m på var 

sida av v första och sista m. Upprepa ökningarna på var 4:e cm tills det är 32 (34) 38 
(40) 42 m. Sticka tills ärmen mäter 23 (26) 29 (32) 35 cm – OBS skall jumpern vara 

till 12 år, sticka tills ärmen mäter 38 cm. Avmaska de 2 första och de 2 sista m på v 
och låt ärmen vila. Sticka en ärm till.  
 

Raglan: Sätt in ärmarna på rundstickan, med de avmaskade m mot varandra. Sätt en 
markör vid v början (mellan ärm och bakstycke) i en färg, och sätt en markör alla de 

övriga sammanfogningarna i en annan färg.  
Sticka raglan så här: Sticka 1 r, sticka 2 r tillsm, *sticka fram till 3 m före markören, 

lyft 1 m, 1 r, drag den lyfta m över, sticka 2 r (markören sitter mitt emellan dessa 2 
m), sticka 2 r tillsm * upprepa från * till * vid de nästa 2 markörerna och avsluta med 
att sticka fram till 3 m före v slut, lyft 1 m, sticka 1 r, drag den lyfta m över. Upprepa 

intagningarna på vartannat v totalt 11 (12) 13 (14) 15 (16) ggr. – MEN, när arb 
mäter 32 (35) 39 (42) 43 cm, sätts de mitterste 10 (10) 12 (12) 12 m på framstycket 

på en nål till hals, arb stickas färdigt fram och tillbaka. Tag av garnet och börja v vid 
halsens maskor. OBS kom ihåg att fortsätte raglanint på rätsidan. Avmaska 
därefter vid halsen, på vartannat v 1,1 (1,1) 1,1 (1,1) 1,1,1 m. När alla raglanintag 

har gjorts, fortsätt med halsen så här: 
 

Storlek: 2 (4) 6 (8) 10-12  år 

Övervidd: 63 (68) 73 (76) 80 cm 
Längd: 

 

36 (39) 43 (46) 48 cm 

Garn: 

 

Cewec´s Bloom. 48% bambu, 44% ull, 8% acryl.  

100 gram = ca 140 meter 
Garnåtgång fg 308:  
 

2 (2) 3 (4) 5 n 

Stickor 
 

Rundsticka 6 och 7 – 60 cm, strumpstickor 6 och 7  

Stickfasthet 13 m = 10 cm på st 7 
Förkortningar 
 

m = maskor, st = sticka, r = rät, a = avig, tillsm = 
tillsammans 

  
  



Hals: Med den korta rundst 6 – eller med str.st 6, plocka upp m jämnt runt om i 
halsen, (De vilande m stickas r) i alt = ca 48 (52) 56 (56) 60 m. Maskantalet skall 

vara delbart med 4. Sticka runt i resår *2 r, 2 a*. Sticka totalt 4 v resår. Avmaska i 
resår – inte för fast.  
OBS – Det kan vara smart att maska av med den tunnare delen av garnet.  

 
 

Montering: Sy det lilla hålet under var ärm. Fäst trådar. Lägg arb mellan fuktiga 
dukar och låt det torka.  
 

 
   

Design och mönster: Sanne Lousdal  


