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JUMPER I RESÅR MED FYRKANTIG HALS 

MÖNSTER 4917 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storlek: XS (S) M (L) XL 

 
Övervidd kropp/resår: 82/52 (88/55) 94/59 (100/63) 106/66 cm 

 
Längd: 53 (55) 57 (59) 60        cm 

 
Garn: Jeans Color – 100 % recycled bomull (50 gr = 155 m) 
 

Garnåtgång: 6 (7) 7 (8) 8 nystan 
 

Stickor: Rundsticka 3 – 60 och 40 cm. 
 
Stickfasthet: 24 m slätst = 10 cm på sticka 3 

 24 m resår = 6 cm på sticka 3 
 40 m resår = 10 cm 

 
Förkortningar: m = maska, st = sticka, r = rät,. 
 av = avig, vr = vriden rät, km = kant-maska 

 tills = tillsammans, v =varv. 
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BESKRIVNING 
 

 
Rygg/framst: Lägg upp 208 (220) 236 (252) 264 m på rundst 3 och sticka runt i resår. Sätt 
markör i var sida med 104 (110) 118 (126) 132 m till var del. 

Fortsätt till arb mäter 35 (36) 37 (38) 39 cm. Avm till ärmhål således:  
Avm de första 7 m på varvet, sticka till markör, avm 7 m och sticka varvet ut.  

Det är nu 97 (103) 111 (119) 125 till var del .Låt framst m vila och sticka bakst färdigt först. 
Första och sista m stickas r hela tiden och är en kantmaska. 
 

Rygg: Avm vidare till ärmhål, på vart 2 varv i var sida med: 2,2,2,1,1 (2,2,2,1,1) 3,2,2,1,1  
(3,3,2,1,1) 3,3,2,1,1 m = 81 (87) 93 (99) 105 m på varvet. Sticka rakt upp till 2 cm innan 

hel längd. 
På nästa varv avm de mittersta 27 (29) 31 (33) 35 m i resår till hals, och var axel stickas för 
sig = 27 (29) 31 (33) 35 m till var del. 

Avm vidare till hals på vart annat varv genom att sticka 2 vr r tills efter första m i halsen, 3 
ggr =  

24 (26) 28 (30) 32 m till axel. Sticka till hel längdsamtidigt med att första m vid halkanten 
avm vr av och vill på detta sätt göra en fin kant i halsen. Sista m på varvet  mot ärmhål 
stickas fortfarande r 

på alla varv. Sätt en markör vid hel längd, detta är axel, och fortsätt med att sticka vidare till 
framst i resår med ytterligare 17,5 cm.Låt m vila till montering,. 

Sticka andra axel på samma sätt, men spegelvänt och sticka vr r tills innan sista r m i hals. 
 
Framstycke: = 97 (103) 111 (119) 125 m på varvet och det avm till ärmhål, på samma sätt 

som bakst.På nästa varv stickas de vilande m från bakst  = 24 (26) 28 (30) 32 m hop med de 
24 första m på varvet, således: Sätt de vilande m på en sticka. Lägg arb av mot av. Med en 

extra sticka stickas m ihop som de visar. 1 m från var sticka stickas ihop, samtidigt som de 
avm,. 
De nästa 27 (29) 31 (33) 35 m avm i resår. Vänster sida stickas lika som höger. 

 
Ärmar: Lägg upp 80 (84) 88 (94) 98 (102) m med st 3 eller rundst 3 ( om ni föredrar magic 

loop tekniken). Sticka runt i resår 1 r, 1 av totalt 16 cm. 
Avm de understa 7 m således: Sticka resår på sista varvet till 3 m innan början, avm 7 m och 
sticka  ärmen färdig fram och tillbaka. Avm vidare till ärm-kupa således: * 1 km, 2 vr r tills, 

sticka resår till 3 m kvar, 2 r tills, 1 km. Sticka avig-varvet tillbaka som m visar. 
Nästa varv stickas 1 km, 2 vr av tills, sticka till 3 m kvar, 2 av tills, 1 km. Sticka avig-varvet 

tillbaka* Minska på detta sätt, mellan *-* på alla varv från rät-sidan, till arb mäter 32 cm och 
avm sedan i resår. 

 
Montering:  
Sy eller virka fast ärmen. Fäst trådar. Lägg arb mellan våta handdukar och låt det torka. 

 
 

 

Design och recept: CEWEC Designteam – 1. upplagan jan. 2022 

 

Delar du bilder på din CEWEC alster så vill det glädja oss om du taggar #cewec #ceweccph # yarnbycewec 

 


