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LÄS HELA 
MÖNSTRET  
INNAN DU  

BÖRJAR  
STICKA

Randig jumper

Sticka första och sista m rät alla v = kantm.

Öka 1 m = Tag upp tråden mellan 2m, vrid den 
och sticka den rät.

RANDNING bakstycke: X 12 v svart, 1v rosa,12 v 
beige,1 v rosa, upprepa från X hela tiden.

RANDNING ärmar: X 12 v beige, 1 v rosa,12 v 
svart,1 v rosa, upprepa från X hela tiden.

BAKSTYCKE 
Lägg upp med svart dubbelt garn på st 5,  
78 (86) 94 (102) m. Sticka därefter slätst i randning 
med enkelt garn, börja med 1 rätt v. När arb 
mäter ca 2 (2) 4,5 (4,5) cm minskas från räts: Sticka 
1 kantm, 2 m tillsammans framifrån, sticka tills  
3 m återstår, 2 m tillsammans bakifrån, 1 kantm. 
Minska på detta sätt vart 4:e v ytterligare 3 ggr. 

När arb mäter ca 13 (13) 15,5 (15,5) cm ökas 1 m 
innanför 1 m i var sida. Öka ytterligare 3 ggr vart 
12:e v. När arb mäter 32 (33) 34 (35) cm avmaskas 
för ärmhålen vartannat v 3-2 (4-3) 5-4 (6-5) m i var 
sida. Minska därefter från räts: Sticka 1 kantm, 
1 rm, 2 tillsammans framifrån, sticka tills 4 m 
återstår, lyft 1 m rätt, 1 rm, drag den lyfta m över, 
1 rm, 1 kantm. Minska på detta sätt vartannat 
v ytterligare 2 (2) 3 (3) ggr. När ärmhålet mäter 
18 (19) 20 (21) cm avmaskas axlarna i 3 omg 
5-5-4 (5-5-5) 5-5-5 (6-5-5) m och samtidigt med 
första axelavmaskningen avmaskas för nacken de 
mittersta 24 (26) 28 (30) m och var sida st för sig, 
maska av för nacken vartannat v ytterligare 3-2 m. 
Sticka andra sidan lika men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika bakstycket. När ärmhålen 

mäter 13 (14) 15 (16) cm avmaskas för halsen de 
mittersta 18 (20) 22 (24) m och var sida stickas för 
sig. Maska av för halsen vartannat v ytterligare 
3-2-1-1-1 m. Maska av axeln vid samma längd och 
på samma sätt som på bakstycket. Sticka andra 
sidan lika men åt motsatt håll.

ÄRMAR
Lägg upp med beige dubbelt garn på st 5,  
40 (42) 44 (48) rn. Sticka därefter slätst i randning 
med enkelt garn, börja med 1 rätt v. När ärmen 
mäter 8 cm ökas 1 m innanför 1 m i var sida. Öka 
vart 14:e (12:e) 10:e (8:e) v ytterligare 6 (7) 9 (11) 
ggr. När ärmen mäter ca 48 (49) 49,5 (50) cm 
avmaskas för ärmkulle vartannat v 3-2 (4-3) 5-2 
(6-4) m i var sida. OBS! Avmaskningen börjar vid 
samma rand som på bakstycket. 

Minska därefter från räts: Sticka 1 kantm, 1 rm, 
2 tillsammans framifrån, sticka tills 4 m återstår, 
lyft 1 m rätt, 1 rm, drag den lyfta m över, 1 rm, 1 
kantm. Minska på detta sätt vartannat v ytterligare 
2 (1) 4 (4) ggr, vart 4:e v 2 (3) 2 (2) ggr, vartannat v 
5 (5) 4 (4) ggr. Maska därefter av 2-3 m i var sida 
och därefter de återstående 14 (14) 18 (20) m från 
räts.

MONTERING 
För bäst resultat, spänn ut delarna efter mått 
mellan fuktiga dukar innan montering. Fäst alla 
trådar. Sy ihop axlarna. 

Halskant: Plocka upp med svart garn på rundst 4 
från räts på följande sätt: fram ca 58 (60) 62 (64) 
m, bak 38 (40) 42 (44) m. Sticka 2 räta v, avmaska 
med dubbelt garn avigt.

Sy i ärmar. Sy sid- och ärmsömmar.

Storlek: S (M) L (XL) 
Bystvidd:  85 (93) 101 (111) cm 
Längd:  50 (52) 54 (56) cm
Stickor:  5 mm 
Rundstickor:  4 mm  

Garn:    Zain
Garnåtgång: Svart (fg 506): 5 (5) 6 (6) 
   Rosa (fg 502):  2 (2) 2 (3) 
   Beige (fg 505): 5 (5) 6 (6)  
 

Masktäthet: 18 m och 24 v på st nr 5 = 10 x 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga.  
   Stickar du för fast byt till grövre stickor. Stickar du för löst byt till finare stickor.


