
Jumper och mössa
Storlek jumper: 6-8-10-12-14/16 år
Mössa:       6/8-10/12-14/16 år
Garnåtgång:  Lowisa 226;700-750-750-800-800 g
Stickor: Apple nr 7 och 8mm, 1 flätsticka
Masktäthet: 12 m och 17 v = 10 x 10 cm
Kontrollera masktätheten noga.

Bakstycke: Lägg upp 48-52-56-60-64 m på st nr 7 och sticka resår 2rm,2am i 3 cm. Byt till st nr 8 och rätstickning och öka 1 m på 
storlek 8 och 12 år till 48-53-56-61-64 m. När arbetet mäter 24-27-30-33-36 cm avmaskas för ärmhål i båda sidor på vartannat varv 
med 2,1,1-2,1,1,1-2,1,1,1-2,2,1,1-2,2,1,1m. När ärmhålen är 16-17-18-19-20 cm avmaskas för axlarna 4,4,4- 4,4,5- 4,5,5- 5,5,5- 
5,5,6 m och samtidigt avmaskas de mittersta 12-13-14-15-16 m för nacken, minska ytterligare 2m på vartannat varv för nacken. 
Framstycke: Lägg upp 48-52-56-60-64 m och sticka resår som på bakstycket, öka 6-7-6-7-6 m jämnt fördelat över sista varvet . Byt 
till st nr 8 och sticka mönster så här: 4-6-7-9-10 m rätstickning, 18 m fläta, 10-11-12-13-14 m rätstickning, 18 m fläta och 4-6-7-9-10 
m rätstickning. = 54-59-62-67-70 m. Fortsätt att sticka mönster hela vägen upp. Maska av för ärmhål som bak. När arbetet mäter 
12-13-13-14-15 cm maskas av för halsen de mittersta 6-7-8-9-10 m och var sida stickas färdig var för sig. Minska ytterligare för 
halsen på vartannat varv 3,2,1 m. Maska av för axlarna när ärmhålen är 16-17-18-19-20 cm med 4,5,5- 5,5,5- 5,5,6- 5,6,6- 6,6,6m. 
Sticka andra sidan lika men åt motsatt håll.
Ärmar: Lägg upp 26-28-30-30-32 m och sticka resår som bak. Öka på sista resårvarvet 4 m.  Byt till st nr 8 och mönster så här: 
6-7-8-8-9 m rätstickning, 18 m fläta, 6-7-8-8-9 m rätstickning. = 30-32-34-34-36 m. Efter 7 v börjar ökning i båda sidor så här: 
6 år: 1 m 6 ggr vart 6:e varv. 8 år: 1 m 7 ggr vart 6:e varv. 10 år: 1 m 3 ggr vart 8:e varv, 1 m 5 ggr vart 6:e varv. 12 år: 1 m 9 ggr 
vart 6:e varv. 14/16 år: 1 m 5 ggr vart 8:e varv, 1 m 4 gr vart 6:e varv. Det ska nu vara 42-46-50-52-54 m på stickan. De ökade 
maskorna stickas med i rätstickningen. När ärmen är 28-32-37-40-43 cm avmaskas i båda sidor 2,2,3,3 m och maska sen av alla 
18-22-26-28-30 m på en gång.
Montering och krage: Sy ihop en axeln. Plocka upp med st nr 7 längs halskanten ca 46-48-52-54-56 m och sticka resår 2rm, 2 am 
i 3½ cm. Maska av löst i resår. Sy ihop andra axeln och kragen. Sy i ärmarna sy ärm och sidsömmar.

Mössa: Lägg upp 66-70-74 m på st nr 7 och sticka resår 2rm,2am i 6 cm. Byt till st nr 8 och fortsätt med resår. När arbetet mäter 
19-20-21 cm stickas *2rm, 2aviga m ihop* upprepa v ut. Upprepa minskning efter 4 varv *sticka 1rm, 1rm + 1 am tillsammans avigt* 
upprepa v ut.  Efter 2 varv stickas 1 rm, *2m tills rät, 1am*. Sticka 2 varv och sticka m tillsammans 2 och 2 v ut. Tag av garnet och 
trä genom de rest. maskorna, drag till och fäst väl.. Sy ihop mössan mitt bak och vik upp resåren nertill i ca 3 cm.
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