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Kortärmad sommarjumper
Design & beskrivning Ingrid Åhman
Storlek:
2(4)6(8) år
Övervidd:
60(66)- 69(74) cm
Hel längd:
33(36)- 42(45) cm
Ärmlängd:
7(8½)- 10(11) cm
Garnåtgång: 2(3)3(4) nyst vit 801
		
1(1)2(2) nyst rosa 837
		
2(2)2(2) nyst gul 810
Garnalternativ: Sunny
Jumperstickor: 4½ mm. Rundsticka 4½ mm 40 cm längd.
Avmaskningsnålar 4 st
Masktäthet: 18 m slätstickning på st 4½ = 10 cm.
Kontrollera masktätheten noga. För många maskor, byt till tjockare stickor. För få maskor, byt till tunnare stickor.
Kantmaska: km = 1:a och sista m stickas rät alla varv.
Bakstycke: Lägg med st nr 4½ och vitt garn upp 58-(62)-66-(68) m. Sticka 6 varv slätstickning, 1:a v avigt = avigsidan. Sen 1 varv rät från avigan. Alla mått tas nu från den aviga randen. Fortsätt sticka slätstickning och randning
enl. följande. vit ,2 varv - rosa 4 varv - *vit 2 varv – gul 4 varv – vit 2 varv – rosa 2 varv* Upprepa * till * arbetet ut. När
arbetet mäter 31-(34)-40-(43) cm, maskas de mittersta 20-(22)-24-(24) m av för nacken. Sticka klart var sida för sig
och minska vartannat varv mot nacken ytterligare 1,1 m. Sätt axelns m på en avm. nål när arbetet är 33-(36)-42-(45)
cm. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika som för bakstycket tills arbetet mäter 28-(30)-35-(39) cm. Maska av de mittersta 14-(16)-18-(18) m för halsen. Sticka klart var sida för sig och maska av ytterligare 3,1,1,1 m vartannat varv mot
halsen. Sätt axelns maskor på en avm.nål när arbetet är 33-(36)-42-(45) cm .Andra sidan stickas lika men åt motsatt
håll.
Ärmar: Lägg med st nr 4½ och vitt garn upp 40-(42)-44-(46) m. Sticka 6 varv slätstickning, 1:a v avigt = avigsidan.
Sen 1 varv rät från avigan. Alla mått tas nu från den aviga randen. Fortsätt sticka slätstickning och randa:p *vit 2 varv
– rosa 2 varv – gul 2 varv* Upprepa * till * hela arbetet. Samtidigt ökas på 1.a varvet 4 m jämnt fördelat. Därefter
ökas på vart 3.e varv 1 m i var sida innanför km tills det finns 54-(58)-62-(66) m på stickan. När arbetet mäter (från
den aviga randen) 7-(8½) 10-(11) cm maskas alla m av.
Montering: Lägg delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sticka ihop axlarna. Sätt maskorna från axlarna på var
sin sticka. Lägg framstycke och bakstycke räta mot räta. Tag med en tredje sticka 1 m från fram resp. bakstyckets m
och sticka ihop till 1 m, maska samtidigt av som vanligt.
Halskant: Plocka med rundst och vitt garn upp 1 m i var maska och varv. Hoppa över ca. var 5:e m. Sticka 1 varv
aviga 6 varv räta. Maska av. Sy i ärmarna. Sy ärm och sidsömmar.

