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128/1 – 2-färgad sweater i Mayflower Easy Care Classic. 

 
Strl. 4 – 6 – 8 – 10/12 år. 

Bystvidd: 70 – 75 – 80 – 85 cm. 

Hel längd: 42 – 46 – 50 - 54 cm. 

 

Garnåtgång:  

Bottenfärg. 3 – 3 – 3 - 4 n fg. 250 

Kontrastfärg. 5 – 5 – 6 - 6 n fg. 254 

 

Stickor: Strumpstickor nr. 3½ och 4 mm, samt rundstickor 3½ och 4 mm (40 och 60 cm) 

 

Stickfasthet: 22 m i slätstickning på st 4 = 10 cm. 

 

Ränder: * 8 varv kontrastfärg, 2 varv bottenfärg * upprepa från * till *.  

 

Jumpern stickas uppifrån och ned: Lägg med strumpst nr. 3½ och bottenfärg upp, 80 (84) 88 (92) m 

och sticka 8 varv slätstickning. Dela in arb i 4 delar såhär: Sätt 1:a markören vid varvets början, 2:a 

markören efter 15 (16) 17 (18) m, 3:e markören efter ytterligare 25 (26) 27 (28) m och 4:e markören 

efter 15 (16) 17 (18) m. Byt till rundst 4 (40 cm) och slätstickning. På 2:a varvet ökas det såhär: Sticka 

1 r, 1 ökning, * sticka tills det är 1 m kvar innan nästa markör, 1 ökning, 2 r, 1 ökning *, upprepa från * 

till * ytterligare 2 ggr och avsluta med 1 ökning och 1 r. Upprepa dessa ökningar på vartannat varv 

totalt 24 (26) 28 (30) ggr. = 272 (292) 312 (332) m. 

 

Ärmmaskorna vilar såhär: Sätt de första 63 (68) 73 (78) m att vila, lägg upp 4 m, sticka 73 (78) 83 

(88) m, låt de nästa 63 (68) 73 (78) m vila och lägg upp 4 m, sticka de sista 73 (78) 83 (88) m.  

 

Bak och framstycke: Byt till kontrastfärg. och fortsätt runt i slätstickning tills arb från delningen 

mäter 24 (27) 30 (33) cm. Byt till rundst 3½ och sticka 12 varv slätstickning med kontrastfärg. Maska 

av. 

 

Ärmar: Byt till kontrastfärg. Starta mitt under ärmen. Med strumpstickor nr. 4, sticka upp 3 m, 

sticka vidare över de vilande m och avsluta med att sticka upp 3 m = 69 (74) 79 (84) m. Sticka ränder 

och slätstickning. Markera varvets början. Minska 1m på vart 6:e varv på var sida av markeringen tills 

det är 45 (46) 47 (48) m. När ärmen mäter 26 (29) 32 (35) cm, byt till strumpst 3½ och sticka 12 varv 

slätstickning med kontrastfärg. Maska av. Sticka den andra ärmen på samma sätt.  

 

Montering: Fäst trådar. 

 


