
 
Mönster 4400 Simpelthen – Jumper med v-ringning i Katmandu 
 

Strl:  S (M) L (XL) 

Bystvidd:  95 (105) 115 (125)  cm.  

Hel längd:  60 (62) 64 (66) cm  

Ärmlängd:  44 (45) 45 (46) cm  

Garn:   Katmandu 03(19%Yak,37%bambu,36%merino,8% polyamid)                

Garnåtgång: 9 (10) 11 (12) n 

Stickor:   Stickor 3½, rundst 3 – 60 cm. 

Stickfasthet: 25 m = 10 cm på st 3 

Info: 1:a och sista m stickas rät på alla varv och är kantmaskor 

(km)  

 

Bakstycke: Lägg med st 3 upp 118 (130) 142 (154) maskor och sticka 1:a v resår så 

här: 1 km, *1 a, 2 r, 2 a * upprepa från * till * och avsluta med 1 a, 1 km. Fortsätt i 

resår, innanför km i var sida, tills resår mäter 6 cm. Byt till st 3½ och sticka 

slätstickning tills arb mäter 40 (41) 42 (43) cm. Maska av 1 m i var sida till 

ärmmarkering, fortsätt i slätstickning tills arb mäter 1 cm före hel längd. Sätt de 

mittersta 42 (46) 50 (54)  m på en nål till nacke och sticka var sida färdig för sig. 

Maska av ytterligare vid nacken 1 m = 36 (40) 44 (48) m kvar till axeln, som sätts på 

en nål vid hel längd. 

Framstycke: Lägg upp och sticka som på bakstycket. När arb mäter 35 (36) 37 (38) 

cm sätts en markör mitt fram och framstycket stickas färdigt i 2 delar.  

V-ringning höger sida:  Börja med höger sida av arbetet, sticka fram till 3 m före 

mitten, sticka 2 r tillsm, sticka 1 r ( kantmaska vid v, som stickas rät på alla varv. 

Upprepa intagningen på vart 4:e v x 5 (4) 4 (3) och därefter på vartannat v tills det är 

36 (40) 44 (48) m kvar till axeln. OBS – SAMTIDIGT när arb mäter 40 (41) 42 (43) 

cm – avmaskas 1 m i sidan till ärmmarkering. Vid hel längd sätts axelmaskorna på en 

nål att vila.  

V-ringning vänster sida av arb: Sticka 1 km, lyft 1 m, sticka 1 rät, drag den lyfta 

m över. Upprepa intagningarna som på höger sida, men spegelvänt, komihåg 

avmaskning till ärmmarkering. Vid hel längd sätts de resterande 36 (40) 44 (48)m på 

en nål till axeln. 

Ärmar: Lägg, med st 3, upp – (42) 46 (46) 50  m och sticka resår så här:  ( V1 är 

avigsidan.  



Strl S och XL: 1 km, 1 a *2 r, 2 a* upprepa från *till* och avsluta med 2 r, 1 a, 1 

km. 

Strl M och L: 1 km, 1 r * 2 a, 2 r * upprepa från * till * och avsluta med  2 a, 1 r, 1 

km. Sticka 4 cm resår. Byt till st 3½ och sticka slätstickning. På V1 ökas jämnt 

fördelat till  59 (63) 63 (67) m. Sticka tills arb mäter 12 cm. Öka nu, 1 m i var sida, 

innanför km. Upprepa ökningarna på vart 4:e varv, tills det är 101 (105) 111 (115) m 

på stickan. Vid hel längd, maska av alla m.  

Montering: Sticka ihop axlarna. Sy i ärmarna. Sy sid och ärmsömmarna.  

Halskant: Plocka upp med rundst 3, börja vid höger axelsöm. Plocka upp maskor 

jämnt fördelat runt, ca 216(220)224(228) m. (maskantalet skall vara delbart med 4). 

Räkna ut så att de 2 m mitt i v-ringningen blir 2 r (markera dessa). Sticka runt – 2 r, 

2 a och tag samtidigt in på var sida av de 2 markerade m så här: *Sticka fram till 1 m 

före de markerade maskorna, sticka 2 r tillsm, lyft 1 m, sticka 1 r, drag den lyfta m 

över*, sticka varvet färdigt. Minska på detta sätt på varje varv och sticka totalt 7 v 

resår. Maska av på nästa varv fram till 1 m före de markerade m, stickor 2 m tillsm, 

maska av denna m, sticka 2 m tillsm, maska av denna m och fortsätt avmaskningen 

resten av varvet. Fäst trådar. Lägg arb mellan fuktiga dukar och låt det torka.   

                          

Design och mönster 

Sanne Lousdal  

 

 

 

 

 

 

 


