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Barnjumper med krage
Storlek: 6-8-10-12 år
½ övervidd: 39-42-45-48 cm
Längd: 44-48-52-56 cm
Ärmlängd: 34-37-42-45 cm
Garnåtgång: Queen Color färg 518 4-5-6-7 nystan á 50 gram
Stickor: Nr 4
Masktäthet: 21 m och 28 v = 10 x 10 cm
Kontrollera masktätheten noga. För få m, byt till tunnare stickor. För många m, byt till grövre
stickor
Kantmönster: v1: alla m räta. v2: 2rm,2am. Dessa 2 varv upprepas till önskad längd.
Bakstycke: Lägg på st nr 4 upp 82-88-94-100 m och sticka kantmönster enl. ovan i 4 cm. Byt till
slätstickning. När arbetet är 24-27-29-32 cm avmaskas i båda sidor för ärmhål på vartannat varv
3,2,2,1,1,1,1 m (alla storlekar) = 60-66-72-78 m kvar. När ärmhålen är 18-19-21-22 cm avmaskas
de mittersta 18-20-22-24 m. Sticka var sida för sig och minska för nacken ytterligare 3 m. Samtidigt maskas av för axlarna med 6,6,6-6,7,7-7,7,8-8,8,8m.
Framstycke: Lägg upp och sticka kantmönster lika bakstycket. Byt till slätstickning och öka 1 m
på 1.a varvet. Sticka lika bakstycket tills ärmhålen är 4-5-6-7 cm. Dela arbetet i 2 delar genom att
maska av den mittersta m. Sticka var sida för sig och sticka de 2 första m mot sprundet räta alla
varv. När sprundet är 11 cm maskas av mot halsen de första 5-6-7-8 m och sen på vartannat varv
3,2,1,1 m. Minska för axeln på samma längd och samma sätt som bak. Sticka den andra sidan lika
men till spegelbild.
Ärmar: Lägg på st nr 4 upp 44-46-48-50 m och sticka kantmönster i 4 cm. Sticka sen slätstickning
och öka 3 m på 1.a varvet. Öka sen innanför kantmaskan i båda sidor: 1 m 4 ggr på vart 6:e varv
sen 1 m 6 ggr växelvis vart 4:e och 6:e varv - 1 m 7 ggr vart 6.e varv sen 1 m 4 ggr växelvis vart
4:e och 6:e varv - 1 m 6 ggr vart 6:e varv sen 1 m 8 ggr växelvis vart 4:e och 6:e varv - 1 m 9 ggr
vart 6:e varv sen 1 m 6 ggr växelvis vart 4:e och 6:e varv = 67-71-79-83 m. När ärmen är 27-3035-38 cm avmaskas i båda sidor vartannat varv 3,2,2,2,2,2,3,3,3m Maska av de rest 23-27-35-39
m på en gång.
Montering och krage: Sy ihop axelsömmarna. Plocka upp runt halsringningen från rätan 70-7478-82 m från sprundkant till sprundkant och sticka kantmönster i 9 cm. Maska av till en jämn och
fin kant som inte stramar. Sy i ärmar, sy ärm och sidsömmar.

