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Garn: Rakkas
Garnåtgång: tröja 300 gram, kjol 200 gram
Storlek: S
Stickor: nr 3
Rundstickor: nr 3, 80 cm och nr 3, 40 cm
Masktäthet: 27 m och 38 v = 10 x10 cm (på stickor nr 3)
Design & beskrivning: Marina Wehlin
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Stickad jumper och kjol
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DUBBELMOSSTICKNING:
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Rät maska från rätsidan, avig från avigsidan
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Avig maska på rätsidan, rät maska på avigsidan

Upprepas

JUMPERN:
Bakstycke:
Lägg upp 122 m på stickor nr 3 och sticka innanför 1 km i var sida, dubbel
mosstickning i 24 v. Sticka slätstickning. På första v ökas 1 m i var sida. Det finns nu 124 m.
När arbetet mäter 35 cm, avm. för ärmhål, vartannat varv i var sida
8 – 3 – 2 – 1 – 1 – 1 m. Vid 53 cm avm. de mittersta 32 m för nacken.
Avm. vid nacken vartannat varv 1 – 1. Avm. axelns maskor elastiskt.
Framstycket:
Lägg upp och sticka som för bakstycket. Maska av för ärmhål och gör int. på samma sätt
som på bakstycket. När arbetet mäter 44 cm maskas de 18 mittersta maskorna av och var
sida stickas för sig. Avm. vid halsen vartannat varv ytterligare 3 – 2 – 1 – 1 – 1 m. Maska av
axelns maskor vid samma längd som på bakstycket.
Ärmar:
Lägg upp 82 m på stickor nr 3. Sticka dubbel mosstickning i 12 varv. När arbetet mäter 3 cm
ökas 1 m i var sida innanför km. Upprepa denna ökning med 5 cm mellanrum tills det finns
86 m på stickan. Vid 25 cm, avm. för ärmhål, vartannat varv i var sida 8 – 3 – 2 m. Sticka 2
varv. På nästa varv från rätsidan görs 1 int. i var sida innanför km.
Int. i början av varvet med 2 m tillsammans rätt i slutet av varvet, 2 m tillsammans i bakre
maskbågen. Upprepa intagningen med 3 varvs mellanrum ytterligare 1 gång och med
1 varvs mellanrum, 15 ggr. Maska av de resterande maskorna.

Montering
Sy ihop axlarna. Plocka upp 116 m med rundsticka nr 3, 40 cm. Sticka dubbel mosstickning i
5 v. På det 6:e varvet stickas mosstickning samtidigt som man avmaskar, ömsom avigt
ömsom rätt. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Sy i ärmarna.

KJOLEN:
Lägg upp 240 m på rundsticka nr 3, 80 cm och sticka dubbel mosstickning i 24 varv. Sätt
en märktråd efter 120 m och en efter 240 m. Låt dessa följa med hela arbetet. Lägg efter
ett par varv tråden på framsidan och efter ytterligare några varv, lägg tråden på avigsidan.
Fortsätt så hela arbetet upp mot linningen.
När arbetet mäter 35 cm görs en intagning framför, och en bakom märktrådarna. Sticka 1 r
m, 2 m tillsammans rätt. Sticka 114 m. 2 m tillsammans rät i bakre maskbågen. 2 r m, 2 r m
tills. 114 r m, 2 r m tillsammans, 1 r m. Upprepa denna minskning ytterligare två gånger på
vart sjätte varv.
Det finns nu 228 m på stickan. Upprepa minskningen ytterligare 8 ggr på vart 4:e varv. Det
finns nu 196 m på stickan.
Sticka dubbel mosstickning i 4 varv. På det 5:e varvet stickas 39 m mosstickning. Avm. 2 m.
Sticka 6 m, avm. 2 m, 117 m mosstickning. På nästa varv lägger man upp 2 nya m ovanför
de 2 tidigare avm. Sticka mosstickning i ytterligare 4 v. 1 avigt varv (vikvarv), 12 mosstickade
varv. Avm. i mosstickning elastiskt.
Montering
Fäst alla trådar. Sy runt knapphålen vid behov. Vik linningen inåt längs det aviga vikvarvet
och sy fast på insidan av kjolen. Gör en snodd med 6 trådar som otvinnade är ca 4 meter
långa. Trä med en säkerhetsnål i snodden och knyt.
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