


1807 - Lös Jumper med patentränder i Mayflower Super Kid Silk. 
Storlek: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Bröstvidd: 105 (112) 114 (120) 123 (128) 

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

Garnåtgång: 

fg 69, Lysegrøn, nyst:  

10 (10) 11 (12) 13 

 

(1)4 

 

Stickor: Stickor och rundstickor nr 5 och 7 

Garn: Mayflower Super Kid Silk. 76 % Kid Mohair, 24 % Silke, 195 m pr. 50 gram. 

Masktäthet: 14 m och 17 v med dubbelt garn i patent på st 7 = 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. 

 

 

Jumpern stickas med dubbelt garn! 

 

Mönster: 

4 v resår, 1 rm 1 am. 

16 v i patent. 

Upprepa dessa 20 v.  

 

Patent, stickat runt (maskantalet delbart med 2): 

V 1: * Sticka rm rät, lyft am avigt med omsl, uppr från *. 

V 2: * lyft rm avigt med omsl, sticka am avigt tills med omsl, uppr från*. 

V 3: * Sticka rm rät tills med omsl, lyft am avigt tills med omsl. 

Uppr v 2 och 3. 

 

Patent, stickat fram och tillbaka (maskantalet delbart med 2): 

V 1: * Sticka rm rät, lyft am avigt tills med omsl, uppr från *. 

V 2: * Sticka rm rät tills med omsl, lyft am avigt tills med omsl.  

Uppr v 2. 

 

Kantmaskor (knutkant): Den första m på alla v lyfts rät med garnet bakom arb och den sista m 

stickas rät. 

 

Fram- och bakstycke. 

Stickas samlat på rundst upp till ärmhålen. 

Lägg på rundst 5 upp 148(156)160(168)172 

(180) m med dubbelt garn och sticka runt i 

resår, 1 rm 1 am. När kanten mäter 5 cm 

stickas det vidare på rundst 7 i mönster,  

börja med 16 v i patent. Sticka tills arb mäter 

41(42)43(44)45(46) cm och dela nu arb vid v 

början och efter 74(78)80(84)86(90) m till 

fram- och bakstycke. 

 

 

Bakstycket. 

Börja med att lägg upp 1 ny kantm i vänster 

sida = 75(79)81(85)87(91) m och fortsätt 

sticka fram och tillbaka i mönster, innanför 

kantmaskorna i båda sidorna. När ärmhålen 

mäter 21(22)23(24)25(26) cm, sätts alla m på 

en maskhållare. Sätt en markör på var sida 

av de mittersta 27(29)29(31)31(33) 

halsmaskorna. De övriga 24(25)26(27)28(29) 

m i var sida är axelmaskor.  

 

 



Framstycket. 

Stickas lika som för bakst men med rund 

halsringning: När ärmhålen mäter 

16(17)18(19)20(21) cm, sätts de mittersta 

7(9)9(11)11(13) m på en maskhållare till 

halsringning och var sida stickas färdigt för 

sig. Avm i halssidan på vart annat v 

ytterligare 1x4 m, 1x3 m, 1x2 m och 1x1 m. 

När ärmhålen mäter 21(22)23(24)25(26) cm, 

stickas axeln ihop med den motsvarande 

axeln på bakst: Lägg stickorna med 

axelmaskorna räta mot räta och sticka ihop 

maskorna rätt med 1 m från vardera sticka 

samtidigt som det maskas av. Sticka den 

andra sidan lika men åt motsatt håll. 

 

Ärmarna. 

Lägg på st 7 upp 63(65)69(71)75(77) m och 

börja med att sticka 16 v patent. Fortsätt 

därefter i mönster. Sticka tills ärmen mäter 

48(48)49(49)50(50) cm och avmaska löst. 

Sticka en ärm mer.  

 

Halskant. 

Med en kort rundst 5 plockas det upp 

72(76)76(80(80)84) m längs halsringningen 

inkl. de vilande m. Sticka runt i resår, 1 rm 1 

am. Efter 16 v maskas det av löst i resår.  
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