


1809 – Jumper med flätor i Mayflower Easy Care. 

Storlek: XXS (XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)  

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

Hel längd cm: 54 (56) 58 (60) 62 (64) 66 (68)  

Garnåtgång fg. 
204, nyst.: 

11 (11) 12 (13) 14 (14) 15 (15)4  

Stickor: 4 

Hjälpst och 
rundst 40 cm: 

4 

Garn: Mayflower Easy Care Classic. 100 % Ull, 106 m pr. 50 gram. 

Masktäthet: Vågrät: 22 m = 10 cm. Lodrät: 28 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.  
 

 

Patentstickning: 
Första och sista maskorna är kantmaskor, som stickas rät. 
 V 1: 2:a m stickas rät, 1 omsl och lyft 3:e m avig och omslaget blir liggande över maskan. 
4:e maskan som 2:a maskan, 5:e maskan som 3:e maskan, Fortsätt så här v ut. Maskorna 
ligger som dubbelmaskor (den med tråden över) och enkelmaskor. 
 
V 2: Dubbelmaskorna stickas rät, enkelmaskorna lyfts avig efter 1 omsl. 
Dessa 2 v utgör patentmönstret. 
 

 

 

Flätstickning: 

Stickas över 16 maskor, rät på räts och avig på avigsidan. 

Det är 16 v mellan varje fläta men dock endast 8 v från resårkanten och till första flätan: 

 

Sätt 4 m på hjälpst bakom arb, sticka 4 m, sticka de 4 m från hjälpst, sätt 4 m på hjälpst 

framför arb, sticka 4 m och sticka de 4 maskorna från hjälpst. 

 

Bakstycket: 

1: Lägg på st 4 upp 77 (85) 93 (101) 109 (117) 125 (133) m och sticka 4 cm resår, 1 rm 1 

am. 

2: Sticka 49 (51) 53 (55) 57 (59) 61 (63) cm patentstickning. 

3: Avm de mittersta 23 (23) 25 (25) 27 (27) 29 (29) m till halsringn och sticka färdigt var 

sida för sig. 

4: Avm mot halsen 1x2 och 1x1 m. Avm resterande maskor.  

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

 

 

 



Framstycket: 

1: Lägg på st 4 upp 73 (81) 89 (97) 105 (113) 121 (129) m och sticka 4 cm resår, 1 rm 1 

am. 

2: Räkna fram flätningarnas placering: Mittpartiet som är patentstickat stickas över 25 (27) 

29 (31) 33 (35) 37 (39) m, på var sida om mittpartiet stickas det flätningar över 16 m. Vid 

sidan av flätningarna stickas det patentstickning. 

3: Sticka tills arb från resårkanten mäter 44 (46) 48 (50) 52 (54) 56 (58) cm. 

4: Avm de mittersta 19 (19) 21 (21) 23 (23) 25 (25) m till hals och sticka färdigt var sida för 

sig. 

5: Avm mot halsen 2x2 och 1x1 m.  

6: Sticka rakt upp tills framst är lika långt som bakst och maska av axelmaskorna. 

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

 

Ärmarna: 

1: Lägg på st 4 upp 28 (32) 36 (40) 44 (48) 52 (54) m och sticka 6 cm resår, 1 rm 1 am. 

2: Sticka ett rätv där det ökas 56 (64) 72 (80) 88 (96) 104 (108) m (varje maska stickas 2 

ggr). Räkna fram mitten av ärmen, här ska mitten av flätan vara. 

3: Härefter ökas det en m i var sida varje gång det stickas en fläta. Ökningarna läggs till 

patentstickningen.  

4: Sticka tills det har gjorts 7 (8) 8 (9) 9 (10) 10 (11) dubbla flätor eller tills ärmen är så lång 

som det önskas. 

 

Montering: 

1: Sy ihop axlarna. 

2: Sy ihop ärmarna och sy i dem så de varken stramar eller bular. 

3: Sy resten av sidosömmarna. 

4: Plocka med rundst 4 upp 70 (80) 80 (90) 90 (100) 100 (110) m längs med hela halsen. 

Sticka 4 cm slätst som viks in mot avigs och sys fast.  

5: Fäst alla trådar. Fukta jumpern och sträck den i sin rätta form. 
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