


1786 - Jumper med smockmönster på ärmarna i Mayflower Easy Care Classic. 
 

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

Bröstvidd cm: 96 (100) 104 (108) 112 (116) 

Hel längd cm: 50 (52) 54 (56) 58 (60) 

Garnåtgång: 

Fg 255, Lysegul, nyst: 
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Stickor: 3½ och 4 mm 

Rundstickor (40 och 60 cm): 3 ½ och 4 mm 

Garn: Mayflower Easy Care Classic; 100% Ren Ny Ull, 50 g = 106 m 

Tillbehör: En flät/hjälpsticka 

Masktäthet: 22 m och 28 v slätst på st 4 = 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. 
 

Högervriden smock 4 m: Sätt 2 m på hjälpstickan bakom arb, sticka de nästa 2 m rätt och sticka därefter m 

på hjälpstickan rätt. 

Vänstervriden smock 4 m: Sätt 2 m på hjälpstickan framför arb, sticka de nästa 2 m rätt och sticka därefter 

m på hjälpstickan rätt.  

 

Smockmönster till ärmarna: Rapport = 12 m,  

Upprepa *-* 

varv 1: 1 km, 2(2)3(4)5(6) rm, 2 am, *2 am, 8 rm, 2 am* och avsluta med 2 am, 2 (2) 3 (4) 5 (6) rm, 1 km 

varv 2 och alla jämna v: Sticka am. 

varv 3: 1 km, 0 (0) 1 (2) 3 (4) rm, sticka en högervriden smock över de nästa 4 m, *sticka en vänstervriden 

smock över de nästa 4 m, 4 rm, sticka en högervriden smock över de nästa 4 m* och avsluta med en 

vänstervriden smock över de nästa 4 m, 0 (0) 1 (2) 3 (4) rm och 1 km. 

varv 5: 1 km, 4 (4) 5 (6) 7 (8) rm, *4 rm, 4 am, 4 rm* och avsluta med 4 (4) 5 (6) 7 (8) rm, 1 km. 

varv 7: 1 km, 4 (4) 5 (6) 7 (8) rm, *2 rm, sticka en högervriden smock över de nästa 4 m, sticka en 

vänstervriden smock över de nästa 4 m, 2 rm* och avsluta med 4 (4) 5 (6) 7 (8) rm, 1 km. 

Varv 8: Sticka am. 

Upprepa v 1-8. 

 

Bak- och framstycke: 
Lägg på rundst 3½ upp 190 (198) 206 (214) 224 
(232) m och sticka resår, 1 rm 1 am. När arb 
mäter 6 cm = 18 v, stickas det vidare på rundst 4 i 
slätst. Sätt en markör i båda sidosömmarna = vid 
v början och efter 95 (99) 103 (107) 112 (116) m. 
På det 8:e varvet ökas det i sidosömmarna så här: 
Från v början stickas *1 rm, sticka 1 m vriden rät i 
bågen mellan maskorna = 1 ökn, sticka fram till 1 
m före den andra sidosömmen, öka en m och 
sticka 1 rm, flytta markören och upprepa från *. 
Uppr dessa ökningar på vart 8:e v ytterligare 6 ggr 
= 218 (226) 234 (242) 252 (260) m. När arb mäter 
29 (30) 31 (32) 33 (34) cm, delas det i 
sidosömmarna till bak- och framst och styckena 
stickas vidare var för sig = 109 (113) 117 (121) 
126 (130) m. 
 
 

Bakstycket: 
Fortsätt i slätst och avm till ärmhål i var sida på 
vartannat v 1x5 m, 1x4 m, 1x3 m, 1x2 m och  
3x1 m = 75 (79) 83 (87) 92 (96) m. Sticka därefter 
rakt upp tills ärmhålen mäter 18 cm och sätt de 
mittersta 37 (39) 41 (43) 46 (48) m på en 
avmaskningsnål för halsringningen. Sticka färdigt 
var sida för sig och avm för axeln från 
ärmhålssidan på vartannat v med 2x5 m och  
1x6 m (1x5 m och 2x6 m) 3x6 m (2x6 m och 1x7 
m) 1x 6 m och 2x7 m (3x7 m) och SAMTIDIGT 
avm mot halsen på vartannat v ytterligare 1x2 m 
och 1x1 m. Sticka den andra sidan lika men åt 
motsatt håll. 
 
Framstycket: 
Stickas lika som för bakst men med djupare 
halsringning: När ärmhålet mäter 15 cm, sätts de 
mittersta 13(15)17(19)22(24) m på en 



avmaskningsnål för halsringningen och var sida 
stickas färdigt för sig. Avm mot halsen på 
vartannat v ytterl 5-4-3-2-1 m. Avm axeln vid 
samma längd och på samma sätt som på bakst. 
Den andra sidan stickas lika men åt motsatt håll. 
 
Ärmarna: 
Lägg på st 3½ upp 65 (65) 67 (69) 71 (73) m och 
sticka resår fram och tillbaka, fördela maskorna 
på 1:a v så här (räts): 1 km, 1 am, *1 rm, 1 am, 
uppr från *-* och avsluta med 1 km. När kanten 
mäter 6 cm = 12 v, stickas det vidare på st 4 och 
det ökas på första v så här: 1 km, 1 rm, *öka 1 m, 
2 rm*, uppr från *-* och avsluta med 1 km = 94 
(94) 96 (98) 100 (102) m. Sticka 1 v avigt tillbaka. 
Fortsätt nu med smockmönster och fördela 
maskorna som beskrivet ovan. När ärmen mäter 
20 (20) 21 (21) 22 (22) cm avm till ärmkullen i var 
sida på vartannat v 1x5 m, 1x4 m, 1x3 m, 1x2 m, 
11 (11) 12 (13) 14 (15) x 1 m och 2x2 m = 36 m. 
På nästa rätv stickas alla m parvis rät tills = 18 m. 

På nästa rätv stickas maskorna igen parvis rät tills 
= 9 m. Avm därefter återstående maskor. Sticka 
den andra ärmen lika. 
 
Sy axelsömmarna. 
 
Halskant: 
Med den korta rundst 3½ plockas i rät från vänster 
axel upp 23 m + de vilande 13 (15) 17 (19) 22 (24) 
m + 23 m längs framst halsringning och 7 m + de 
vilande 37 (39) 41 (43) 46 (48) m + 7 m  längs 
bakst halsringning = totalt 110 (114) 118 (122) 
128 (132) m. Sticka runt i resår, 1 rm 1 am. Efter 
12 v avm maskorna lagom löst i resår , ev. med 
en sticka nr 4, så att kanten inte blir för stram.  
 
Sy ihop ärmarna och sy i dem. 
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