Lowisa

662-160

Vill du se mer av vår design?
Titta på vår hemsida www.garngrossisten.se

GARNET KOMMER FRÅN
GARNGROSSISTEN

•V

IKTI GT • V

VIKTI G

LÄS HELA

IK T

T

Aranmönstrad dam- och herrjumper
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Storlek: Dam S-M-L (herr S-M-L-XL)
MÖNSTRET
INNAN DU
Övervidd: 96-102-108 (112-116-120-124) cm
BÖRJAR
Hel längd: 58-60-62 (66-68-70-72) cm
STICKA
Ärmlängd: 51-53-55 (56-60-61-62) cm
Garnåtgång: 850-900-950-(1050-1100-1150-1150)
Garn: Lowisa 65% superwash ull, 35% akryl. Nystan à 50 gram
Tvättråd: Ulltvätt 30 grader. Använd INTE sköljmedel. Torka liggande
Stickor: nr 7 och 8 mm
Masktäthet: ca 15 m och 20 på st nr 8 och mönsterstickning = 10 x 10 cm. Kontrollera masktätheten. Om du får för få
m, byt till tunnare stickor. Om du får för många m, byt till grövre stickor.
Kantmaska: 1:a och sista m stickas rät alla varv.
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Bakstycke: Lägg upp på st nr 7, 64-66-74 (76-78-82-84 m. Sticka resår 2 rm, 2 am i 5 cm. Öka på sista resårvarvet 16
m jämnt fördelat. = 80-82-90 (92-94-98-100) m. Byt till st nr 8, sticka 1 varv avigt och sen stickas flätor in enl. diagram.
1 km 13-14-18 (19-20-22-23) m mosstickning, flätmönster över 54 m (C-B-A-B-C) och 5-6-10 (11-12-14-15) m mosstickning, 1 km. Sticka mönster i denna indelning hela vägen upp. När arbetet är 31-32-34 (38-40-41-43) cm avmaskas
för ärmhål i båda sidor på vartannat varv med 2,1,1-2,1,1-2,1,1 (1,1,1-1,1,1-1,1,1-1,1,1) m. När arbetet mäter 56-5860 (64-66-68-70) cm avmaskas de mittersta 26-26-28 (28-28-30-30) m. Sticka var sida färdig för sig och minska ytterligare för halsen med 1,1 m. När arbetet mäter 58-60-62 (66-68-70-72 ) cm avmaskas alla m för axeln.
Framstycke: Sticka som på bakstycket tills arbetet mäter 51-53-54½ (58½-60½-62-64) cm och avmaska för halsen de
mittersta 20-20-22 (22-22-22-22) m och sticka var sida färdig för sig. Minska ytterligare för halsen på vartannat varv
med 3,1,1-3,1,1-3,1,1 (3,1,1-3,1,1-3,1,1,1-3,1,1,1) m. Maska av för axlarna som på bakstycket.
Ärmar: Lägg upp 32-34-34 (34-36-38-38 m på st nr 7 och sticka resår som på bakst, öka på sista resårvarvet 8 m
jämnt fördelat = 40-42-42(42-44-46-46) m. Byt till st nr 8 och sticka in fläta B (14 m) mitt på ärmen med mosstickning
på var sida. Gör så här. 1 km, 12,13,13(13-14-15-15) m mossickning, fläta B, 12-13,13(13-14-15-15) m mosstickning, 1
km. Öka 1 m i var sida vart 4:e-4:e-4:e (4:e-5:e-5:e-5:e) varv 21-21-21 (21-21-21-20) ggr. De ökade m stickas i mosstickning. Vid 48-50-52 (55-57-59) cm avmaskas för ärmhål i båda sidor med 2,1,1-2,1,1-2,1,1 (1,1,1-1,1,1-1,1,1-1,1,1)
m. När ärmen mäter 51-53-55 (58-60-61-62) cm avmaskas de rest m för ärmen.
Montering: Sy ihop ena axeln. Plocka upp längsmed halsringningen ca 80-80-82 (82-86-90-90) m på st nr 7. Sticka
resår 2 rm, 2 am i 25 cm för polokrage och ca 8 cm för “vanlig” halsresår. Vik polokragen utåt. För halsresår viks resåren dubbel inåt och sys fast med små stygn på avigsidan. Sy ihop den andra axeln och kragen. Sy i ärmarna och sy
ärm och sidsömmarna.
(fläta A) = sätt 4 m på en flätstickn
framför arb, sticka 4 m, sticka m från
flätst. rät.

X = avig m
tom ruta = rät m
(fläta C)= sätt 3 m på en flätsticka framför arb,
		sticka 3 m, sticka m från flätst. rät.
Fläta C vrids åt andra hållet till vänster om fläta A.
dvs. sätt 3 m på en flätsticka bakom arb.
A (mittfläta)

B

(fläta B) = sätt 2 m på en flätsticka bakom
arb, sticka 2 rm, sticka m från flätstickan
rät. Sätt 2 m på en flätsticka framför arb,
sticka 2 rm, sticka m från flätstickan rät.
C

upprepa för dam

upprepa för herr

mosstickning

mitt

sticka på ärmen +
mosstickning

