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Marininspirerad damjumper med V-ringning

Storlek: S-M-L
Plaggets övervidd: 88-94-100 cm
Längd: 60-65-69 cm
Ärmlängd: 54-56-58 cm
Garnåtgång: Sunny   Bottenfärg (bf) 701 vit 6-6-7 nystan á 100 gram
     Mönsterfärg 1 (mfg1) marinblå 732 1-1-1 nystan á 100 gram
     Mönsterfärg 2 (mfg2) röd 757 1-1-1 nystan á 100 gram
Stickor: 3½ och 4½ mm. Rundsticka 3½-60 cm
Kantmaska (km) 1:a och sista m stickas rät alla varv.
Ytmönster:= ytm; 
V1:1km *1rm, sticka 2:a m på vänster sticka rät i bakre maskbågen, låt m sitta kvar på stickan, 
sticka 1:a m på vänster sticka rät i främre maskbågen, släpp båda maskorna av stickan* upprepa v 
ut, avsluta med 1km.
V2: avigt. Upprepa varv 1 och 2 hela tiden
Randning: 1:a  varvet är från avigsidan 
*1 v avigt med mfg1, 5 v ytm med mfg2, 1 v avigt med mfg1, 8 varv ytm. med bf, *
Masktäthet: 18 m x 24 v ytm på st nr 4½ = 10 x 10 cm
Kontrollera masktätheten noga, får du för många m, byt till grövre stickor. Får du för få m, byt till 
tunnare stickor.
Bakstycke: Lägg på st nr 3½ upp 82-86-90 m med bf. Sticka 4 rm, 4 am i 2 cm. Byt till st nr 4½ 
och öka 1 m, sticka ytm. i 6 cm. Sticka nu in randning enl. ovan 4 ggr. Resten av arb. stickas 
med bf i ytm.  När arbetet är 40-44-48 cm avmaskas för ärmhål i båda sidor med 3,2,1,1,1 m (alla 
storlekar) = 67-71-75 m. När arbetet är 57-62-66 cm avmaskas de mittersta 35-35-35 m för hals-
ringningen och sticka var sida för sig. Minska ytterligare 1 m mot halsen. Samtidigt avmaskas för 
axleln med 7,8-8,9-9,10 m på vartannat varv. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika bakstycket tills arbetet är 35-39-43 cm. Maska av de mit-
tersta 7 m och sticka var sida för sig. Minska i framkant för V-rigningen innanför 1 km 1 m växelvis 
vartannat varv och vart 4:e varv 17 ggr.- 1 m vart 4:e varv 17 ggr.-1 m vart 4:e varv 17 ggr. Maska 
av för axlarna vid samma höjd som på bakstycket med 6,7-7,8-8,9m. Sticka den andra sidan lika 
men åt motsatt håll. 
Ärmar: Lägg på st nr 3½ med bf upp 42-44-46 m. Sticka 4rm, 4 am i 2 cm med 1 km i var sida. Byt 
till st nr 4½ och öka 1 m. Sticka ytm. i 6 cm. Öka samtidigt 1 m i var sida växelvis vart 6:e och vart 
8:e varv 15 ggr.- vart 8:e varv 15 ggr.- vart 8:e varv 15 ggr. Sticka in randning 1 ggr. Resten av ar-
betet stickas med bf i ytm. När ärmen är 47-49-51 cm minskas i båda sidor på vartannat varv med 
3,2,2,1,1,1m. Maska av rest m på en gång.
Montering och halskant: Fäst alla trådar. Lägg delarna mellan fuktiga dukar i angiven storlek och 
låt torka. Sy ihop axelsömmarna. Plocka från rätsidan upp runt halsen med bf och st 3½. Börja 
nertill i V-ringnignen på höger sida efter de 7 avmaskade m, plocka upp 1 m i varje maska/varv 
runt hela halsringningen ner på vänster sida, sluta före de avmaskade m. Sticka fram och tillbaka 
med 4 rm, 4 am, minska på 1.a varvet ca. var 4:e m, sticka i ca 4 cm (halskanten ska gå omlott 
mitt fram). Maska av från rätsidan. Sy i ärmarna. Sy ärm och sidsömmar. Sy till halskanten mitt 
fram.
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