
Polojumper med raglanärm
Storlek: S(M)L(XL)
Garnåtgång: 700-700-750-750 gram
Stickor: 7 och 8 mm, rundsticka nr 7-60 cm
Kantmaska: stickas rät alla v
Masktäthet: 12 m och 16 varv mönsterstickning = 10 x 10 cm

Bakstycke: Lägg upp 66(72)78(84) m på st nr 7 och sticka 4 am 2 rm i 4 v. Byt till st nr 8 och mönsterstickning enl. diagrammet. 
Upprepa varv 1-8 hela arbetet. Sticka mönster rakt upp tills arbetet mäter 36(36)37(38) cm och börja minska för raglan: Maska av 
på en gång 4(4)4(4) m, därefter innanför kantm på vartannat varv: 1m 18ggr (2m 1ggr, sen 1m 18ggr) 2 m 2ggr, sen 1m 18ggr (2m 
3ggr, sen 1m 18ggr). 
När alla minskningarna är gjorda, maskas de rest m av.
Framstycke: Lägg upp och sticka som på bakstycket tills raglan är 17(19)20(21) cm (= 16 avmaskningar) och maska av de 
mittersta 13(13)15(17) m och sticka vidare var sida för sig. Minska ytterligare för halsen på vartannat varv 3,2 m. Maska av rest m.
Höger ärm: Lägg upp på st nr 7 36(36)42(42)) m och sticka 4am 2 rm i 4 varv. Byt till st nr 8 och mönster enl. diagrammet. Upprepa 
v 1-8 hela arbetet. När ärmen är 7 cm ökas i båda sidor  1m 5 ggr vart 8:e v , sen 1m 2 ggr vart 6:e v (1m 2 ggr vart 8:e v, sen 1m 
6 ggr vart 6:e v) 1 m 8 ggr vart 6:e v (1 m 7 ggr vart 6:e v, sen 1m 3 ggr vart 4:e v). De nya m stickas med mönster vartefter. När 
ärmen mäter 44(44)45(45) cm minskas 1 m mitt på ärmen = 49(53)57(61) m. Börja nu maska av för raglan på vänster sida som på 
bakstycket och i höger sida som på framstycket. När alla raglanminskningarna är gjorda, maska av 3,2,2 m på vartannat varv.
Vänster ärm stickas lika men spegelvänt.
Montering och krage: Sy ihop raglan, passa in x och y markeringarna. Plocka upp runt halsen ca 74(78(80(84) m och sticka  2am 
4rm i 20 cm. Maska av i resår. Sy ihop ärm och sidsömmar.
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