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Barnjumper
Storlek: 6-8-10-12-14/16 år
Övervidd: 78-84-90-96-104 cm
Hel längd: 42-46-50-54-58 cm
Ärmlängd: 35-39-44-47-50 cm
Garnåtgång: Lowisa naturvit 300: 6-6-7-8-8 nyst á 50 gram
        blått 391: 3-3-4-4-4 nyst á 50 gram
Stickor: 7 och 8 mm
Masktäthet: 12 m och 16 v slätstickning = 10 x 10 cm. 
Kontrollera masktätheten noga för ett bra resultat. Om du får för många maskor, byt till grövre stickor, om du får för 
få maskor, byt till tunnare stickor.
Kantmaska: 1:a och sista maskan stickas rät och ingår i maskantalet
Storlekarna skiljs åt med - mellan storlekarna

De olika storlekarna skiljs åt med - mellan var storlek.
Bakstycke: Lägg på st nr 7 med blått garn upp 47-51-55-57-63 m och sticka resår 1 rm, 1 am i 4 cm. Byt till st nr 8 
och slätstickning. Sticka enl diagram I 1 ggr, med 1 km i var sida. Sticka därefter med naturvitt garn i slätstickning. När 
arb. mäter 24-27-30-33-36 cm avmaskas för ärmhål i båda sidor på vartannat varv med 3,2m-3,2,1m-3,2,2m-3,2,2m-
3,2,2,1m. När ärmhålsavm. är klar stickas mönster enl diagram II 1 ggr, med 1 km i var sida. Sticka resten av arb med 
naturvitt garn. När ärmhålen är 16-17-18-19-20 cm avmaskas de mittersta 13-15-17-17-19 m och var sida stickas för 
sig. Minska mot halsen med ytterligare 2, 2 m. Samtidigt när ärmhålen är 16-17-18-19-20 cm avmaskas för axeln med 
4,3,3m-4,4,3m-4,4,4m-4,4,4m-5,4,4m på vartannat varv. 
Framstycke: Lägg upp och sticka lika bakstycket. När ärmhålen mäter 12-13-13-14-15 cm avmaskas för halsen de 
mittersta 9-11-13-13-17 m och var sida stickas för sig, minska vidare mot halsen med 2,2,2 m. Maska av för axlarna 
som på bakstycket.
Ärmar: Lägg på st nr 7 med blått garn upp 25-27-27-29-31 m och sticka resår som på bakstycket. Byt till st nr 8 och 
sticka slätstickning i 3 cm med blått garn, sen 3 cm med naturvit garn. Sticka sen diagram II 1 ggr, med 1 km i var sida. 
Samtidigt ökas i båda sidor 1 m vart 8:e varv 5-6-7-7-8 ggr, sticka med de ökade maskorna med naturvitt garn. Sticka 
vidare med naturvitt garn. När ärmen 27-31-35-38-40 cm avmaskas för ärmhål i båda sidor på vartannat varv med 
3,2m-3,2,1m-3,2,2m-3,2,2m-3,2,2,1m. När ärmen är 35-39-44-47-50 cm avmaskas rest. maskor av på 1 ggr.
Montering och halskant: Fäst trådar. Lägg delarna under fuktiga dukar, i angiven storlek, och låt torka. Sy höger ax-
elsöm. Plocka upp med st nr 7 1 m i varje m/v runt halsen från rätan. Sticka resår 1rm,1am och minska på 1:a varvet 
ca var 5:e m. Sticka resår i 4 cm, maska av i resår till en jämn och fin kant som inte stramar. Sy ihop den andra axel-
sömmen. Sy i ärmarna. Sy ärm och sidsömmar.


