


1810 - Långärmad jumper med hålmönster i Mayflower Super Kid Silk. 
Storlek: XXS (XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Bröstvidd cm: 88 (98) 108 (118) 128 (138) 148 (158) 

Hel längd cm: 56 (58) 60 (62) 64 (66) 68 (70) 

Garnåtgång, fg. 63, nyst.: 7  (7) 8 (8) 8 (9) 9 (10) 

Stickor: 5 

Rundst 40 cm: 5 

Garn: Mayflower Super Kid Silk. 76 % Kid Mohair, 24 % Silke, 195 m pr. 25 gram. 

Masktäthet: Vågrät: 16 m = 10 cm. Lodrät: 23 v = 10 cm,  i slätst. 

 

För att uppnå bästa resultat rekommenderar vi att arbetet stickas med KnitPro stickor. 

KnitPro är kvalitativa och professionella arbetsredskap till stickning och virkning. 

 

Läs igenom hela mönstret innan arb påbörjas. Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, 

byt till grövre stickor, stickar du för löst, byt till finare stickor.  

Var obs på att detta hålmönster fyller mer i bredden än slätst. 

 

Det stickas mönster på varje rätv och avig på varje avigv. Mönstret ränkas ut från mitten. (se 

diagram) 

 

Jumpern är stickad i dubbelt garn Super Kid Silk. 

För de storlekar där det är angivet ett olikt antal nystan i garnåtgång, tas garnet både från ut- och 

insidan av nystanet. 

 

Bakstycket: 

1: Lägg på st 5 och med dubbelt garn upp 46 (54) 64 (72) 82 (90) 100 (108) m. 

2: Sticka 10 (10) 10 (12) 12 (12) 14 (14) cm resår, 1 rm 1 am.  

3: Sticka härefter mönster enl diagrammet samtidigt som det på vart 6:e v ökas 1 m i var sida.  

Ökningarna börjar direkt efter resårkanten och det ökas totalt 5 (5) 5 (6) 6 (6) 7 (7) ggr. 

4: Lägg härefter upp 2 m i början av varje v totalt 12 (13) 14 (15) 16 (17) 18 (19) ggr. Härefter 

läggs det upp 10 m i början av varje v totalt 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) ggr. 

5: Sticka rakt upp tills hela arb mäter 53 (55) 57 (59) 61 (63) 65 (67) cm. Avm de mittersta 22 (26) 

26 (30) 30 (34) 34 (38) m till halsringn och sticka färdigt var sida för sig. Maska av 1x3 m mot 

halsen och maska därefter av resten av m till axel- och ärmsöm.  

6: Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll. 

 

Framstycket: 

1: Stickas lika som för bakst tills hela framst mäter 49 (51) 53 (55) 57 (59) 61 (63) cm. 

2: Avmaska de mittersta 18 (22) 22 (26) 26 (30) 30 (34) m till halsringn och sticka färdigt var sida 

för sig. 

3: Maska av 1x3 och 1x2 m mot halsen och maska därefter av resten av m till axel- och ärmsöm. 

4: Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.  

 

Montering. 

1: Sy ihop över axlarna och vidare ned till ärmens nedre kant. 



2: Plocka upp 32 (34) 36 (38) 40 (42) 44 (46) m i ärmkanten och sticka 6 (6) 8 (8) 8 (10) 10 (10) 

cm slätst. Maska av löst och sticka den andra ärmkanten likadant. 

3: Plocka upp 86 (92) 98 (104) 110 (116) 124 (130) m runt hela halsen och sticka 6 (6) 8 (8) 8 (10) 

10 (10) cm slätst. Maska av löst. 

4: Vik och sy in halskanten mot avigsidan. 

5: Sy understa ärmsömmen och vidare ned i sidan. 

6: Vik och sy in ärmkanterna mot avigsidan. 

7: Fäst alla trådar. Fukta tröjan och sträck den i sin rätta form. 
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