


1848 - Jacka i Mayflower Super Kid Silk. 
 

Storlek: S (M) L (XL) 2XL (3XL) 

Bröstvidd cm: 116 (120) 124 (128) 132 (136) 

Hel längd cm: 63 (65) 67 (69) 71 (73) 

Garnåtgång 

fg 31, Pink, nyst: 
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Stickor: 5½ och 6 

Rundstickor (60 cm): 5½ och 6 

Strumpstickor: 2 strumpstickor till skärpsnodden 

Garn: Mayflower Super Kid Silk, 76% Kid Mohair, 24% Silke, 195 m/25 g 

Tillbehör: 3 knappar 

Masktäthet: 15 m och 20 v i slätst på st 6 = 10 x 10 cm 

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

kvalitativa och professionella arbetsredskap för stickning och virkning. 

 

 

Modellen stickas med dubbelt garn. 

 

Kedjekant: Den första m på alla v lyfts avig med garnet framför maskan och den sista m stickas rät.  

 

 

 

Bak- och framstycket stickas samlat upp till 

ärmhålen: 

Lägg med dubbelt garn på st 5½ upp 191 (197) 

203 (209) 215 (221) m och sticka 4 v resår =  

Räts: 1 km som kedjekant, * 1 am, 1 rm, uppr från 

* och avsluta med 1 am, 1 km som kedjekant. Byt 

därefter till st nr 6 och fortsätt enl följande: Sticka 

1 km som kedjekant och 7 m resår som innan till  

framkant, 175 (181) 187 (193) 199 (205) m i 

slätst, avsluta med 7 m resår som tidigare och 1 

km som kedjekant. Sätt en markör i båda 

sidosömmarna = 52 (53) 54 (55) 56 (57) m per 

framstycke och 87 (91) 95 (99) 103 (107) m till 

bakst. Sticka rakt upp tills arb mäter 16 (17) 18 

(19) 20 (21) cm och sticka det första knapphålet 

vid höger framkant: Sticka de första 3 m, avm de 

nästa 2 m och sticka v ut. Lägg på nästa avigv 

upp 2 nya m över hålet och fortsätt som innan. 

Sticka de 2 följande knapphålen på samma sätt 

med ett avstånd på 15 cm mellan. Samtidigt, när 

arb mäter 26 (27) 28 (29) 31 (32) cm, stickas 

löpgången till skärpet enl följande: Sätt de första 

16 m på en maskhållare, sticka de nästa 159 

(165) 171 (177) 183 (189) m i slätst och sätt de 

sista 16 m på en maskhållare. Fortsätt fram och 

tillbaka i slätst med kedjekanter över de mittersta 

159 (165) 171 (177) 183 (189) m, tills det har 

stickats 12 v totalt. Skjut nu in en tunnare sticka i 

avigbågarna på bagsidan, 12 v under maskorna 

 

 

på arbetsstickan. Det lättaste är att använda en 

rundst, som är flexibel. 

Sticka nu de första 16 m som innan, lägg rundst 

bakom arbetsstickan och sticka ihop maskorna 

från de två stickorna rät med 1 m från var sticka, 

så det bildas en löpgång. Sticka löpgången hela 

vägen längs de 159 (165) 171 (177) 183 (189) m 

och avsluta med att sticka de sista 16 m som 

innan. Fortsätt i slätst och med 8 m resår vid 

framkanterna. När arb mäter ca 49 (50) 51 (52) 53 

(54) cm (efter det sista knapphålet har stickats i 

höger framkant), delas det i sidosömmarna till 

ärmhål. 

 

Höger framstycke: 

52 (53) 54 (55) 56 (57) m. Det minskas till V-hals 

och ärmhål samtidigt: Minska 1 m till V-hals i 

höger sida enl följande: Sticka de 8 m i 

framkanten, sticka de nästa 2 m rät tills och sticka 

v ut. Upprepa denna minskning på vartannat v 8 

ggr och därefter på vart 4:e v 5 ggr. Samtidigt avm 

till ärmhål i vänster sida av arb på vartannat v 1x3 

m, 1x2 m och 3x1 m = 31 (32) 33 (34) 35 (36) m. 

När ärmhålet mäter 19 (20) 21 (22) 23 (24) cm, 

stickas de 23 (24) 25 (26) 27 (28) m över axeln 

parvist rät tills = 12 (12) 13 (13) 14 (14) 

axelmaskor och 8 framkantsmaskor kvar. Sätt de 

12 (12) 13 (13) 14 (14) axelmaskorna på en 

maskhållare. Lägg upp 1 ny m mot axelsidan = 9 



m och fortsätt rakt upp i resår till bakstyckets 

halskant. När det har stickats 10 (10) 11 (11) 12 

(12) cm, sätts även dessa m på en maskhållare. 

 

Bakstycket: 

87 (91) 95 (99) 103 (107) m. Avm till ärmhål i 

båda sidor på vartannat v 1x3 m, 1x2 m och 3x1 

m = 71 (75) 79 (83) 87 (91) m. Fortsätt därefter 

rakt upp tills ärmhålet mäter 19 (20) 21 (22) 23 

(24) cm. På nästa rätv stickas de första 23 (24) 25 

(26) 27 (28) m parvist rät tills till axel. Avm de 

nästa 25 (27) 29 (31) 33 (35) m till halsringning 

och sticka de sista 23 (24) 25 (26) 27 (28) m 

parvist rät tills. 

 

Vänster framstycke: 

Stickas lika som för det högra, men åt motsatt 

håll. 

 

Sticka ihop axlarna genom att lägga ihop 

stickorna med de motsvarande axelmaskorna räta 

mot räta. Sticka ihop maskorna rät med 1 m från 

var sticka och maska samtidigt av. 

 

Sticka ihop halskanten mitt bak, på samma sätt 

som axlarna och sy fast halskanten längs 

bakstyckets halsringning. 

 

Ärmarna: 

Lägg på st 5½ upp 42 (44) 46 (48) 50 (52) m och 

sticka 12 v slätst. Skjut in en tunnare sticka i 

maskorna i uppläggningsvarvet och lägg upp 

ärmen: Lägg uppsamlingsstickan bakom 

arbetsstickan och sticka ihop maskorna rät med 1 

m från vardera sticka. Fortsätt i slätst på st 6, 

samtidigt som det ökas 16 m jämnt fördelat på det 

1:a v = 58 (60) 62 (64) 66 (68) m. Sticka rakt upp, 

tills ärmen mäter 30 (30) 31 (31) 32 (32) cm och 

avm till ärmkupol i båda sidor på vartannat v 1x3 

m, 1x2 m, 12 (13) 14 (15) 16 (17) x1 m och 1x2 m 

= 20 m. På nästa rätv stickas dessa m parvist rät 

tills = 10 m. Avmaska på nästa rätv.  

 

Sy ihop  ärmarna och sy i dem, rynka dem lätt mot 

skuldrorna. 

 

Sy i knapparna i vänster framkant. 

 

Skärpsnodd: 

Lägg upp 4 m på strumpstickorna och sticka 

skärpsnodden enl följande: Lägg på st 5 upp 4 m 

med 3-dubbelt garn och * sticka 4 rm, vänd inte 

arb, men skjut tillbaka m till början av stickan, ta 

garnet bakom och uppr från *. Dra i snodden 

under stickningen, så blir den fint rund. Maska av 

när snodden mäter ca 150-180 cm. Fäst trådarna 

så osynligt som möjligt.  

 

Dra genom snodden i löpgången i midjan med en 

säkerhetsnål och knyt en knut i bägge ändar. 

 

 

LH 

 


