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Herrjumper med sprund fram

Storlek: XS-S-M-L
Övervidd: 106-112-120-128 cm
Längd: 65-66-68-70 cm
Ärmlängd: 56-57-57-57 cm
Garn :Lowisa 65% superwash ull, 35% akryl. Nystan á 50 gram.
Garnåtgång: Koksgrå 359: 700-750-750-800 gram. Mel. grå/brun 544: 50 gram i alla storlekar.
Tvättråd: Ulltvätt 30 grader. Använd INTE sköljmedel. Torka liggande.
Stickor: 7 och 8 mm
Tillbehör: ev. 1 dragkedja ca 18 cm.
Masktäthet: 12 m och 16 v resårmönster på st nr 8 ( något sträckt) = 10 x 10 cm
Kontrollera masktätheten. Gör masktäthetsprov. Om du får för få m, byt till tunnare stickor, om du får för många m,
byt till grövre stickor.
Resårstickning: Rätsidan: *4 rm, 2 am* upprepa hela varvet. Avigan: Sticka rät på rät och avig på avig.
Kantmaska: Första och sista m stickas alltid rät alla v.
Bakstycke: Lägg upp med st nr 7 66-70-74-80 m och sticka resår 4 rm, 2 am i 2 cm. Byt till st nr 8 och fortsätt med
resårstickning 4 rm, 2 am hela arbetet. När stycket är 38-38-38-39 cm avmaskas för ärmhål i båda sidor vartannat
varv med 2x2 m, 3x1 m. = 52-56-60-66 m kvar. När ärmhålen är 25-26-28-29 cm avmaskas för axlarna:
XS: 2x5m, 1x6m.
S: 3x6m.
M: 2x6m, 1x7m.
L: 3x7m.
Samtidigt med 1:a axelavm. avmaskas för halsringningen de mittersta 12-12-14-16 m och sticka var sida för sig.
Minska ytterligare för halsen vartannat varv med 2x2m.
Framstycke: Lägg upp och sticka som bak. När arbetet mäter 36-37-39-41 cm stickas randning in enl. följande: 4 v
melerat garn, 2 v enf. garn, 4 varv melerat garn. Fortsätt med enfärgat garn resten av arb. När arbetet mäter 46-4749-51 cm delas arbete i 2 delar för sprund. Sticka var del för sig: Sticka 24-26-28-31 m i resår som tidigare, nästa 2
m stickas i rätstickning alla varv resten av arbetet. När ärmhålen mäter 18-19-21-22 cm avmaskas för halsringningen
vid sprundkanten på vartannat varv: 1x3-3-4-5m, 2x2m, 3x1m. Sticka den andra sidan lika men åt andra hållet.
Ärmar: Lägg upp på st nr 7 32-34-36-36 m och sticka resår 2rm, 2 am i 2 cm.Byt till st nr 8 och resår 4rm, 2 am. Öka
innanför 1 kantm i båda sidor.
XS: 10x1m vart 6:e v, 3x1 m vart 4:e v.
S: 11x1 m vart 6:e v, 2x1 m vart 4:e v.
M: 9x1 m vart 6:e v, 5x1m vart 4.e v.
L:5x1 m vart 6:e v, 11x1 m vart 4:e v.
När arbetet mäter 36-37-39-41 cm stickas randning in enl. följande: 4 v melerat garn, 2 v enf. garn, 4 varv melerat
garn. Fortsätt med enfärgat garn resten av arbetet.
När ärmen är 46-47-47-47 cm minskas på vartannat varv: 2x2m, 3x1m, 3x2m, 1x3m. Maska av de rest 26-28-32-36
m på en gång.
Montering och halskant: Sy ihop axlarna. Plocka upp runt halsringningen 56-60-64-68 m och sticka 1 rm, 54-58-6266 m resår 2rm, 2 am, 1rm i 5 cm. Maska av alla m i resår.
Fäst alla lösa trådar. Sy i ärmarna . Sy ärm och sidsömmar. Sätt i en dragkedja i sprundet eller
trä i en snodd i sprundet. Om du vill ha extra hållbarhet, sätt i öljetter.
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