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Damjumper 
stickad från ärm till ärm

Storlek: S-(M)-L-(XL)
Övervidd: 96-(104)-112-(120)cm
Längd: 64-(66)-68-(70) cm
Ärmlängd: 47-(48)-48-(48) cm
Garnåtgång: 7-(7)-8-(8) nystan á 100 gram
Stickor: 5 mm. Rundsticka: 5 mm 60 cm
Masktäthet: 17 m = 10 cm
Kontrollera masktätheten noga. Om du får för få m, byt till tunnare stickor. Om du får för 
många maskor, byt till grövre stickor.

Stickas från ärm till ärm.
Börja med ärmen: Lägg upp 81-(85)-89-(91) m och sticka resår 1 rm 1am i 2 cm. Öka på sista 
varvet 1 m. Sticka slätstickning tills ärmen mäter 47-(48)-48-(48) cm. Sticka över 41-(43)-45-(46) 
m på en extra sticka att vila. Sticka de rest 41-(43)-45-(46) m och lägg upp för bålen på 1:a varvet 
68-(70)-72-(74) m (= framstycke) och sticka över dessa 109-(113)-117-(120 m i slätstickning utom  
över de sista 5 m i nederkanten som stickas i rätstickning alla varv. När bålen mäter  (från den nya 
uppläggningskanten) 48-(52)-56-(60) cm avmaskas de 68-(70)-72-(74) maskorna för bålen fint, så 
att det inte stramar. Sätt de övriga m att vila.
Tag upp de vilande 41-(43)-45-(46) m ( efter 1.a ärmen) och lägg upp 68-(70)-72-(74) m (bak-
stycke) och sticka lika framstycket. 
Tag upp de vilande m från framstycket och sticka samman med de rest  41-(43)-45-(46) m från 
bakstycket (= andra ärmen). Sticka slätstickning över alla maskor. När ärmen är 45-(46)-46-(46) 
cm, minskas 1 m. Sticka resår 1 rm 1 am i 2 cm. Maska av löst i resår. 
Montering: Sy ihop axlarna med 14½-(16)-17½-(19) cm på på var sida om halsringningen. Sy ärm 
och sidsömmarna.
Krage: Plocka med rundst nr 5 upp runt halsringningen från rätsidan 146-(150)-154-(158) m och 
sticka runt i resår 1 rm 1 am i 25 cm. Maska av löst i resår.
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