
Mönster 5100          Jumper  

 

Storlek:                       S           (M)            L             (XL) 

 

Bröstvidd:                  98         (108)         118        (128)cm 

 

Längd:                        60         (62)            64          (66) cm 

 

Garn;                          Cewec`s Lido (36% ull), 28% bomull. 18% lin, 18% bambu) 50g=120m 

 

Garnåtgång:  

Färg 02                       6             (6)              7             (8) nystan 
 

Stickor:                      Rundsticka 3½ och 4, rundsticka 3½ 40 +80 cm   

 

Stickfasthet:              20 m slätstickning = 10 cm på nr 4 

Förkortningar:                m = maska  v = varv r = rätm  av = avig  tills = tillsammans 
 
 

Rygg/Framst:  Lägg upp med rundstickor 3½ 196 (216) 236 (256) m och sticka runt  i resår 
*2r, 2av*, Sticka i resår 5 cm. byt till rundsticka 4. Forsätt i slätstickning till arb mäter 36 (37) 38 (39) 
cm. 
Maska av 10 (12) 14 (16)m maskor i var sida, och låt arb vila. Det finns 88 (96) 104 (112) m till vra del. 
 

Arm:  Lägg upp på rundsticka 3½ - 84 (92) 96 (100) m och sticka: 

V:1    Sticka 5 (6) 7 (8) m slätst, i 1av, 3r, 1 av , sticka slätst till de resterande 10 (11) 12 (13) m på 
              varvet, sticka 11av, 3r, 1av, sticka de sista 5 (6) 7 (8) m slätst.                                                                                                                                                                               

V:2    Stickas som varv 1 

V:3    Sticka 5 (6) 7 (8) m slätst, Sticka *1a, lyft 1m och sticka 2r tag den lyfta m över, sticka 1av  
              *sticka slätst till de resterande 10 (11) 12 (13)m . upprepa *-* och sluta med 5(6) 7 (8) m 
              slätst. 

V:4    Sticka 5 (6) 7 (8) m slätst. Sticka **1av, 1r. omslag, 1r 1av** sticka slätst till de sista 10 (11) 12     
             (13) m på varvet, upprepa från **-** och sluta med 5 (6) 7 (8) m slätst. 
 
Byt till st 4. Upprepa dessa 4 varv till ärmen mäter 5 cm., avsluta med ett varv 3 i mönster och 
avmaska de understa 10 (12) 14 (16)mens det stickas v 4 i mönster. Låt ärmen vila, medan den andra 
ärmen stickas lika. 
 

Raglan:  Sätt ihop alla delar på rundst. 4= 324 (352) 372 ( 392) m. Sätt markör mellan ärmar och 
fram/bak stycke =( 4 markörer). 
 
Nu stickas det mönster över alla maskor: 
Sticka de 5 första m som v:1. ***sticka fram till 5m innan första markör, sticka mönster som v:1 över 
nästa 10m*** Upprepa ***-*** vid de nästa 2 markörer, och avsluta med att sticka till 5 m innan 
varvet slut, och sticka de sista 5 i mönster som på v:1 
Nästa varv stickas som v:2, igen med 5m  på var sida om markör. 



SAMTIDIGT: börja raglan: sticka 5m mönster, *2r tills, stickatill7m innan nästa markör, lyft 1m , 1mr, 
tag den lyfta m över, sticka 10 mönstermaskor* upprepa *-* varvet runt och avsluta med 5 m 
mönster. 
Fortsätt så här, och sticka mönster över 10m vid markör. Och upprepa raglan int på vart annat varv. 
(varv2 och varv 4) tills det är Av m totalt 24 (26)28 (28)  ggr, = 132 (144) 148 (168)m. 
Därefter på vart varv totalt 4 (4) 5 (5) ggr = 100 (112) 108 (128)m 
 

Hals:  Byt til rundst 3½ och sticka 4 varv slätst, maska av alla m. 
 

Montering:  Sy samman under ärmar och fäst trådar. Lägg arb mellan fuktiga handdukar och låt 
torka. 
 

Design och mönster: Sanne Lousdal 
 
   


