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Jumper med 3/4 ärm och
mössa
Storlek jumper: XS(S)M(L)XL 
Övervidd: 86(92)100(108)116 cm 
Längd: 52(54)56(58)60 cm
Ärmlängd: 26(27)29(29)30 cm
Garnåtgång: 13(13)14(14)15 nystan
Stickor: 7 och 8 mm + flätsticka. Strumpsticka:  7 och 8 mm
Masktäthet: 14 m och 18 varv mönsterstickning på st 8 = 10 x10 cm
Kontrollera masktätheten noga. Om du får för få m, byt till tunnare stickor. Om du får för många maskor, byt till grövre 
stickor.
Kantmaska: (km) 1:a och sista m stickas rät alla varv och anges ej i beskrivningen.
Jumper
Bakstycke: Lägg på st nr 7 upp 64(68)74(80)86 m. Sticka resår 2 rm 2 am i 3 cm. Byt till st 8 och sticka dubbel mosstickning enl. dia-
grammet  (maska 1-4 och varv 1-4) hela bakstycket. Sticka rakt upp. Efter ca 10 cm minskas 1 m i var sida innanför km. och ytterligare 
1 m i var sida när arbetet är ca 20 cm. När stycket mäter 30(31)32(32)33 cm avmaskas för ärmhål i båda sidor på vartannat varv med 
4,3(4,4)4,4(5,4)5,5 m. Fortsätt rakt upp och när ärmhålet mäter 20(21)22(24)25 cm avmaskas för nacken de mittersta 18(18)20(20)22 
m och var sida stickas för sig. Maska samtidigt av för axeln med 6,6(7,6)8,7(9,8)9,9 m och minska samt. för nacken med ytterligare 
2 m. Sticka den andra sidan av halsen lika men åt andra hållet
Framstycke: Lägg upp och sticka resår som på bakstycket. Byt till st nr 8 och sticka in flätan över de mittersta 12 m på framstycket 
med dubbel mosstickning på var sida enl diagrammets maska 1-4 och varv 1-4. Upprepa flätans varv 1 till 8 hela stycket. Fortsätt rakt 
upp och minska i sidorna som på bakstycket. Minska för ärmhålen som på bakstycket. När ärmhålen är 14(15)16(16)17 cm avmaskas 
för halsringningen de mittersta 14(14)16(16)18 m. Sticka vidare var sida för sig. Minska för halsringningen ytterligare 1 m 4 ggr på vart-
annat varv. Maska av för axlarna vid samma längd som på bakstycket. Sticka den andra sidan av halsen lika men åt andra hållet
3/4 ärm: Lägg på st nr 7 upp 44(46)50(54)56 m och sticka resår som på bakstycket. Byt till st 8 och dubbel mosstickning. Öka 1 m 
i var sida innanför km på ca var 10 cm 2 ggr. När ärmen är 25(26)28(28)29 cm avmaskas för ärmhål i början på varvet i båda sidor 
med 4,3(4,4)4,4(5,4)5,5 m. Maska av resterande maskor på en gång.
Montering: Fäst trådar. Lägg delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop höger axelsöm. Plocka upp längs halsringningenmed 
st 7, 1 m i varje maska/varv. Sticka resår 2rm 2am och minska på 1:a varvet ca var 6:e maska. Sticka resår i 3 cm, maska av löst i 
resår. Sy den andra axelsömmen och halskanten. Sy i ärmarna och sy ärm och sidsömmar.

Mössa
Storlek: S(M)L  
Huvudomkrets ca. 52/54(56/58)60/62 
cm
Garnåtgång: 2(2)3 nyst
Rundsticka 7 och 8 mm 40 cm längd. 
Strumpsticka 8 mm.
Lägg på rundst 7 upp 50(54)58 m och 
sticka runt i resår 1rm 1am i 6 cm. Byt till 
st 8 och sticka dubbel mosstickning. Öka 
på 1:a varvet jämnt fördelat till 60(64)70m. 
Sticka rakt upp tills arb. mäter 25(25)30 
cm. Sticka nu ihop maskorna 2 och 2 hela 
varvet. Sticka 1 varv utan hoptagningar 
och på nästa varv stickas maskorna ihop 
2 och 2 hela varvet. Sticka 1 varv. Tag av 
garnet och drag genom de rest m. Drag till 
ordentligt  och fäst väl på avigan.


