


1816 - Jumper med rynkor på ärmkullen i Mayflower New Sky Light. 

 

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

Bröstvidd cm: 92 (96) 100 (104) 108 (112) 

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

Garnåtgång: 

fg 69, Isblå, nyst: 
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Stickor: 3½ och 4 

Rundst: 3 ½ och 4 

Garn: Mayflower New Sky Light; 35% alpakka, 35% ull, 30% nylon, 300 m/50 g 

Masktäthet: 21 m och 35 v i 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. 

 

 

Fram- och bakstycke: 

Stickas samlat på rundst upp till ärmhålen. Lägg 

på rundst 3½ upp 192 (200) 210 (218) 226 (236) 

m och sticka 2 cm runt i resår, 1 rm 1 am. Byt till 

rundst 4 och fortsätt i slätst. Sätt två markörer i 

sidosömmarna – vid början av v och efter 96 (100) 

105 (109) 113 (118) m. Sticka rakt upp till arb 

mäter 39 (40) 41 (42) 43 (44) cm och dela det i 

sidosömmarna till ärmhål. 

 

Bakstycket: 

Avm till ärmhål i båda sidor på vartannat v 1x4 m, 

1x3 m, 1x2 m och 2x1 m = 74 (78) 83 (87) 91 (96) 

m. Fortsätt därefter rakt upp till ärmhålet mäter 18 

(19) 20 (21) 22 (23) cm och avm till axeln och 

halsringn samtidigt: Från ärmhålssidan avm till 

axlarna på vartannat v med 3x5 m och 1x4 m (4x5 

m) 2x5 m och 2x6 m (1x5 m och 3x6 m) 4x6 m 

(2x6 m och 2x7 m) och samtidigt med den 1:a 

axelavm sätts de mittersta 30 (32) 33 (35) 37 (38) 

m på en avmaskningsnål till halsringn. Sticka 

färdigt var sida för sig och avm mot halsen på 

vartannat v ytterl 1x2 m och 1x1 m. Sticka den 

andra sidan lika men åt motsatt håll. 

 

Framstycket: 

Stickas lika som för bakst men med djupare 

halsringn: När ärmhålen mäter 14 (15) 16 (17) 18 

(19) cm, sätts de mittersta 16 (18) 19 (21) 23 (24) 

m på en avmaskningsnål till halsringn och var sida 

stickas färdigt för sig. Maska av mot halsen på 

vartannat v ytterl 1x4 m, 1x3 m, 1x2 m och 1x1 m. 

Avm för axeln vid samma höjd och på samma vis 

som på bakst. Sticka den andra sidan lika men åt 

motsatt håll. 

 

 

Ärmarna: 

Lägg på st 3½ upp 51 (51) 53 (53) 55 (55) m och 

sticka resår: 1 km, 1 am, * 1 rm, 1 am, uppr fr * 

och avsluta med 1 km. När resårkanten mäter 15 

cm stickas det vidare i slätst på st 4 och på det 

1:a v ökas det 48 m jämnt fördelat = 99 (99) 101 

(101) 103 (103) m. Sticka därefter rakt upp i slätst 

till ärmen mäter 44 (44) 45 (45) 46 (46) cm. Avm 

därefter till ärmkullen i båda sidor på vartannat v 

1x4 m, 1x3 m och 1x2 m = 81 (81) 83 (83) 85 (85) 

m. Sticka nu vidare så här:  

V 1 (räts): Maska av 1:a m, sticka v ut i rätst.  

V 2 (avigs): Maska av 1:a m, sticka avig fram till 

de sista 3 m, vänd arb och gör ett omsl. 

V 3: Sticka rät fram till de sista 3 m, vänd arb och 

gör ett omsl. 

V 4: Sticka avig fram till omsl, sticka ihop detta 

och nästa m vriden avig, sticka v ut. 

V 5: Maska av 1 m, sticka rät fram till omslaget 

som stickas ihop rät med den följande m, sticka v 

ut. 

Uppr v 2-5, tills det återstår 36 m (det har nu avm 

23 (23) 24 (24) 25 (25) x 1 m i var sida). Uppr v 2-

5 ytterl 1 gång, men avm nu 2 m i båda sidor i 

stället för 1 m = 31 m . På nästa rätsidev stickas 

maskorna ihop parvist rät = 16 m. Maska av 

dessa. 

 

Sy ihop axlarna. 

 

Halskant: 

Plocka med rundst 3½ från vänster axel upp 17 m  

+ de vilande 16 (18) 19 (21) 23 (24) m + 17 m  

längs framst halsringn och 6 m + de vilande 30 

(32) 33 (35) 37 (38) m + 6 m längs bakst halsringn 

= totalt 92 (96) 98 (102) 106 (108) m. Sticka runt i 



resår, 1 rm 1 am, till halskanten mäter 2 cm. 

Maska av lagom löst i resår. 

 

Sy ihop ärmarna. Sy i ärmarna och rynka 

ärmkullen längs ärmhålen. 
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