


 

1819 - Jumper med ballongärmar i Mayflower New Sky. 
 
Storlek: XXS (XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL) XXXXL  

Bröstvidd cm: 85 (95) 105 (115) 125 (135) 145 (155) 165  

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

Garnåtgång 
Fv. 63, nyst.: 
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Strumpst: 6 

Rundstickor: 40 
och 80 cm 

6 

Garn: Mayflower New Sky. 35 % Alpakka, 35 % Uld, 30 % Nylon, 150 m pr. 50 gram. 

Masktäthet: Vågrät; 15 m = 10 cm, Lodrät; 24 v = 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. 
 
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.  
  
Jumpern är stickad i slätst med dubbla resårkanter nederst, på ärmarna och i halsen. 
 
Fram- och bakstycket: 
1: Lägg på rundst 6 upp 112 (128) 144 (160) 176 (192) 208 (224) 240 m och sticka 9 cm 
resår, 1 rm 1 am.  
2: Sticka 30 (31) 32 (33) 34 (35) 36 (37) 38 cm slätst från resårkanten. Avm 6 m till ärmhål 
i var sida och låt arb vila.  
 
Ärmarna: 
1: Lägg på strumpst 6 upp 22 (24) 26 (28) 30 (32) 34 (36) 38 m och sticka 9 cm resår, 1 
rm 1 am.  
2: Fortsätt i slätst, sticka ett v där varje m stickas 2 ggr, sticka ett v utan ökningar och ett v 
där det ökas jämnt fördelat till 52 (58) 64 (70) 76 (82) 88 (94) 100 m. 
3: Fortsätt i slätst tills det slätstickade partiet mäter 45 (46) 47 (48) 49 (50) 51 (52) 53 cm 
från resårkanten eller önskad längd. 
4: Avm 6 m till ärmhål och låt arb vila.  
 
Samling till raglan: 
1: Börja med framst, en ärm, bakst och den sista ärmen. 
2: På vartannat v minskas det till raglan så här: Sticka till det återstår 3 m på framst, sticka 
2 m vridna rät tills, sticka 2 am (1 m från framst och 1 m från ärmen), sticka 2 m rät tills. 
Likadant minskas det sist på ärmen och i början på bakst. o.s.v. varvet ut.  
3: Efter att det har gjorts 14 (16) 18 (20) 22 (22) 24 (24) 26 raglanminskningar stickas det 
fram och tillbaka. Det minskas till raglan på räts. 
4: Avm på framst de mittersta 12 (14) 16 (18) 20 (22) 24 (26) 28 m. Härefter avm det 1x3, 
2x2, 3x1 m mot halssidan. (Avm kommer att gå in över raglanminskn på framst). 
5: Sticka 2 v utan minskningar och maska av. 
 
Montering: 
1: Plocka upp 84 (90) 90 (96) 96 (102) 102 (108) 108 m runt hela halsen och sticka 9 cm 
resår, 1 rm 1 am.  
2: Sy ihop under ärmarna. 



3: Vik och sy in alla resårkanter mot avigsidan så att halva delen af resårkanten är på 
avigs och den andra halvdelen är på räts. 
4: Fäst alla trådar. 
5: Fukta tröjan och sträck den i sin rätta form. 
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