


1815 - Jumper med långa maskor i Mayflower Cotton Merino Classic.
Storlek: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Bröstvidd cm: 100 (104) 108 (112) 116 (120) 

Hel längd cm: 62 (64) 66 (68) 70 (72) 

Garnåtgång: 

fg 114 Dessert sage, nyst: 8 (9) 10 (11) 12 (13) 

Stickor: Stickor och rundst 4 och 5 

Garn: Mayflower Easy Cotton Merino Classic. 50 % Uld Superwash, 50 % Bomuld, 

110 m pr. 50 gram. 

Masktäthet: 14 m och 18 v i mönster på st 5 = 10 x 10 cm 

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

Mönster:  

V 1 - 4: Slätst.  

V 5: Sticka växelvis 1 rm och 1 omsl. 

V 6: Sticka maskorna i slätst och släpp samtidigt omsl, så maskorna blir långa. 

V 7: Som v 5 

V 8: Som v 6 

Öka 1 m: Sticka 1 m vriden rät i maskbågen mellan maskorna. 

Fram- och bakstycke: Stickas samlat upp till ärmhålen: Lägg på rundst 4 upp 140 (146) 152 (158) 

162 (168) m och sticka resår, 1 rm 1 am. När resårkanten mäter 5 cm, byt till rundst 5 och sticka 

mönster. Sticka rakt upp till arb mäter 41 (42) 43 (44) 45 (46) cm och dela det till fram- och bakst 

vid v början och efter 70 (73) 76 (79) 81 (84) m.  

Bakstycket. 

Fortsätt i mönster samtidigt som det på första 

varvet ökas 1 ny kantm i båda sidorna. = 72 

(75) 78 (81) 83 (86) m. Sticka rakt upp tills

ärmhålen mäter 19 (20) 21 (22) 23 (24) cm.

Sätt de mittersta 20 (21) 22 (23) 23 (24) m på

en avmaskningsnål till halsringning och sticka

färdigt var sida för sig. Avm mot halsen på

vartannat v ytterl 1x2 m och 1x1 m. När

ärmhålet mäter 21 (22) 23 (24) 25 (26) cm

sätts de resterende 23 (24) 25 (26) 27 (28) m

på en avmaskningsnål till axeln. Sticka den

andra sidan lika men åt motsatt håll.

Framstycket. 

Stickas lika som för bakst men med djupare 

halsringning: När ärmhålen mäter 14 (15) 16 

(17) 18 (19) cm sätts de mittersta 6 (7) 8 (9) 9

(10) m på en avmaskningsnål till halsringning.

Sticka färdigt var sida för sig samtidigt som

det avm mot halsen på vartannat v ytterl 1x4 

m, 1x3 m, 1x2 m och 1x1 m. När ärmhålet 

mäter 21 (22) 23 (24) 25 (26) cm stickas 

axeln ihop med den motsvarande axeln på 

bakst enl följande: Lägg stickorna med de 23 

(24) 25 (26) 27 (28) axelmaskorna tills räta

mot räta och sticka ihop m rät med 1 m från

var sticka samtidigt som det maskas av.

Sticka den andra sidan lika men åt motsatt

håll.

Ärmar. 

Lägg på rundst/strumpst 4 upp 38 (38) 40 

(40) 42 (42) m och sticka runt i resår, 1 rm 1

am. Sätt en markör vid v början. Byt till

strumpst/rundst 5 när resårkanten mäter 10

cm. Fortsätt i mönster samtidigt som det på

första v ökas 24 (24) 26 (26) 28 (28) m jämnt

fördelat (= ca. * 1 rm, 1 ökning, 2 rm, 1



ökning, uppr fr *) = 62 (62) 66 (66) 70 (70) m. 

Sticka därefter rakt upp i mönster till ärmen 

mäter 49 (49) 50 (50) 51 (51) cm och avm 

alla m löst.  

 

Krage. 

Plocka med rundst 4 från vänster axel upp 18 

m + de vilande 6 (7) 8 (9) 9 (10) m + 18 m 

längs framst halsringning och 7 m + de 

vilande 20 (21) 22 (23) 23 (24) m + 7 m längs 

bakst halsringning = totalt 76 (78) 80 (82) 82 

(84) m. Sticka runt i resår, 1 rm 1 am. När 

kragen mäter 18 cm, avm maskorna löst som 

de visar. 

 

Montering. 

Sy i ärmarna. 

 

LH 


