


1828 - Jumper med rynkade ränder i Mayflower Easy care 
Storlek: S (M) L (XL) 2XL (3XL) 

Bröstvidd cm: 88 (92) 96 (100) 104 (108) 

Hel längd cm: 53 (53) 57 (57) 61 (61) 

Garnåtgång: 

fg 03, Lysegrøn, nyst: 
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Stickor: Stickor och rundst 2½ och 4, 80 cm och rundst nr 2½, 40 cm 

Garn: Mayflower Easy Care 

Masktäthet: 26 m i rätst på st nr 2½ = 10 cm, 20 m i slätst på st nr 4 = 10 cm, 23 m i 

mönster med rynkade ränder mäter i de rätst ränderna 10 cm i bredden. 

4 v i rätst på st nr 2½ och 10 v i slätst på st nr 4 = 4 cm på höjden 

 
För att uppnå bästa resultat rekommenderar vi att arbetet stickas med KnitPro stickor. KnitPro är 
kvalitativa och professionella arbetsredskap för stickning och virkning. 
 
 

 

Rätstickning: Rm på alla v / På rundst: Växelvis 1 v rät och 1 v avig. 

 

Slätstickning: Rm på räts, am på avigs / På rundst: Rm på alla v. 

 

Mönster, rapport. 

V 1: rätst på st 2½: Sticka växelvis 1 rm, 2 rm tills 

V 2-4: rätst på st 2½ 

V 5: slätst på st 4: Sticka växelvis 2 rm, 1 omslag 

V 6: slätst på st 4: På rundst stickas m rät och omsl vridna rät. På stickor stickas m avig och omsl vridna 

avig. 

V.7-14: slätst på st nr 4. 

Upprepa v 1-14.  

 

 

Fram- och bakstycket: 

Stickas samlat på rundst upp till ärmhålen. Lägg 

på st 2½ upp 306 (318) 336 (348) 360 (372) m. 

Sticka 4 v rästst och därefter 8 v slästst på rundst 

4 till volang. Byt igen till rundst 2½ och sticka 

vidare i mönster samtidigt som det minskas som 

angivet på 1:a mönsterv = 204 (212) 224 (232) 

240 (248) m. Sätt en markör vid v början och efter 

102 (106) 112 (116) 120 (124) m till 

sidosömmarna. När det stickas rätst på st 2½ är 

det 204 (212) 224 (232) 240 (248) m på rundst 

och när det stickas slätst på st 4 är det 306 (318) 

336 (348) 360 (372) m på rundst. Fortsätt rakt upp 

i mönsterst. När arb mäter ca 35 cm = 

Volangkanten nederst + 8 hela mönsterrapporter 

(avsluta med v 14 i mönstret), delas arb i 

sidosömmarna och var del stickas färdig för sig = 

153 (159) 168 (174) 180 (186) m per del. 

 

Bakstycket: 

Fortsätt i mönster (= från 1:a mönsterv i rätst på st 

2½) = 102 (106) 112 (116) 120 (124) m. På de  

 

följande 2 v (2:a och 3:e mönsterv i rätst) avm 10 

m i var sida för ärmhål. Det är nu 82 (86) 92 (96) 

100 (104) m i ränderna med rätst och 123 (129) 

138 (144) 150 (156) m i ränderna med slätst. 

Justera ev antalet m om det inte stämmer helt.  

När ärmhålet mäter 17 (17) 21 (21) 25 (25) cm 

(det har nu från ärmhålets början stickats 5 (5) 6 

(6) 7 (7) hela rapporter + 4 v rätst), sätts de 

mittersta 32 (34) 36 (38) 40 (42) rm på en 

maskhållare och var sida stickas färdigt för sig 

samtidigt som det fortsätts med ett 5:e mönsterv = 

37 (39) 42 (43) 45 (46) m i slätst. Avm mot halsen 

på vartannat v ytterl 3x1 m = 34 (36) 39 (40) 42 

(43) m i slätst. När det har stickats 4 v i rätst = 22 

(24) 26 (26) 28 (28) m, avm dessa. Sticka den 

andra sidan motsatt. 

 

Framstycket: 

Stickas lika som för bakst. 

 

 



Ärmarna: 

Lägg på st 2½ upp 59 (59) 63 (63) 68 (68) m och 

sticka 6 v rätst. Byt till st 4 och sticka således på 

det första v i slätst: 1 km, *1 omsl, 1 rm, uppr fr * 

och avsluta med 1 omsl och 1 km = 117 (117) 126 

(126) 135 (135) m i slätst. Justera ev antalet m på 

nästa v så det stämmer. Fortsätt i slätst på st 4, 

samtidigt som m på det första avigv stickas avig 

och omslagen vridna avig. Sticka rakt upp tills 

ärmen mäter 30 (30) 31 (31) 32 (32) cm. Sticka nu 

mönsterrapporten 2 ggr = 2x14 v = 78 (78) 84 (84) 

90 (90) m i rästst på st 2½ och 117 (117) 126 

(126) 135 (135) m i slästst på st 4. Uppr mönsterv 

1-6 ytterl 1 gång och fortsätt över de igen 117 

(117) 126 (126) 135 (135) m i slätst. När ärmen 

mäter 51 (51) 52 (52) 53 (53) cm, stickas 4 v i 

rätst på st 2½ och därefter maskas det av löst.  

 

 

Montering: 

Sy axelsömmarna. 

 

Halskant: Plocka med rundst 2½ från vänster axel 

längs sidan av halsringningen upp 7 m + de 

vilande 32 (34) 36 (38) 40 (42) m + 7 m längs 

sidan av halsringningen på framst och samma 

antal m längs bakst halsringning = totalt 92 (96) 

100 (104) 108 (112) m. Sticka runt i rätst. När det 

har stickats 6 v rätst, avm m löst. Sy ihop ärmarna 

och sy i dem. 
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