Mönster 2806 Jumper med ¾ - ärm i Fiesta och Linéa
Storlek:
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Garn:

Fiesta (40 % viskos, 35 % bomull, 25 % nylon, 50 g = 140 meter) från
Cewec
Linea (34 % lin, 29 % bomull, 37 % viskos, 50 g = 215 meter) från
Cewec

Garnåtgång:
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Linea
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Stickor:

Rundsticka 5, 40 och 60 cm, samt evt. 80 cm, rundst 3½, 40 och 60 cm

Stickfasthet:

18 m slätstickning = 10 cm på stickor 5 med båda kvalitéerna

Info:

Hela arbetet stickas med 2 trådar. Jumpern stickas uppifrån och ned.

Ökningar vid raglan = omslag, på nästa varv stickas vanlig rät, så det blir en fin hålrand längs
raglankanten
Ökningar i sidorna = Plocka upp tråden mellan maskorna och sticka den vridet rätt. Så det
inte blir hål i arb.
Lägg upp 112(112)120(120)128 maskor på rundst 3½. Sticka runt så här: 1 v aviga, 1 v räta,
1 v aviga. Byt till rundst 5, sticka 1 v slätstickning, sätt samtidigt 4 markörer såhär: Sticka 1
maska rät, sätt 1 röd märktråd, sticka 20 maskor räta (ärm), sätt 1 blå märktråd om de nästa
2 maskorna. Sticka 32(32)36(36)40 maskor (framstycke), sätt 1 blå märktråd om de nästa 2
maskorna, sticka 20 maskor räta (ärm), sätt en blå märktråd om de nästa 2 maskorna, sticka
32(32)36(36)40 maskor (bakstycke), sätt nu den röda märktråden från varvets början runt om
sista och första maskan på varvet, sticka sista maska rät.
Nu börjar ökningarna såhär: Sticka 1 rät, omslag, *sticka fram till nästa märktråd, omslag,
sticka 2 maskor rätt, omslag*, upprepa från * till * ytterligare 2 ggr och avsluta med att sticka
fram till den röda märktråden, omslag och sticka 1 maska rät. Sticka 1 varv utan ökningar,
SAMTIDIGT börjar mönstret efter digrammet, det stickas diagram över 20 maskor på
ärmarna och över de 32(32)36(36)40 maskor på framstycke/bakstycke. Sätt evt. nya
markörer i en avvikande färg, så maskorna är markerade. Alla ny maskor, som kommer med
ökningarna, stickas räta, det ger en fin hålrand ned längs raglanökningarna.
Upprepa ökningarna på vartannat v totalt 19(20)21(22)23 ggr, SAMTIDIGT som de 6 varven i
diagrammet upprepas resten av arb. När alla ökningar är gjorda, stickas nästa varv såhär:
Sticka fram till första ärmmarkören, sätt de 58(60)62(64)66 ärmmaskorna plus 1
raglanmaska i var sida av dessa på en nål att vila. Sticka fram till ärmmaskorna i motsatt
sida, sätt dessa maskor att vila på samma sätt, inkl. 1 raglanmaska i var sida. Sticka varvet
ut. På nästa varv läggs det upp 12(14)14(16)18 nya maskor under de vilande ärmmaskorna
=168(176)188(196)212 maskor på stickan. Sätt en märktråd om de två mittersta maskorna
under ärmen. Sticka 5 cm mätt från de nyupplagda maskorna under ärmen. Nu börjar
ökningarna. Öka 1 maska på var sida av 2 maskorna i sidorna vid märktråden. Detta
upprepas vid 10, 15, 20, 25, 30, 35 cm. Varvet har nu 196(204)216(224)240 maskor. Sticka

tills arbetet under ärmen mäter 42(44)44 (46)46 cm. Byt till rundst 3½, sticka 1 v aviga, 1 v
räta, 1 v aviga, maska av i räta.
Ärmar: Börja mitt under ärmen. Plocka upp 5(5)6(6)6 maskor, sticka räta/diagram runt över
de vilande maskorna och plocka upp 5(5)6(6)6 maskor över de resterande nyuppslagna
maskorna. Markera dessa upplockade 10(10)12(12)12 maskor och sticka dem på nästa v 2
och 2 tillsammans = 5(5)6(6)6 markerade maskor. Det är nu 65(67)70(72)74 maskor på
varvet. Markera den mittersta maskan på storlekarna S-M och de 2 mittersta m på
storlekarna L-XL-XXL. Fortsätt såhär: Sticka 2,5 cm rakt upp efter diagrammet. Börja
intagningar: Sticka 2 maskor vridet tillsammans efter markören, sticka fram till 2 m före
markören, sticka 2 r tillsm. Upprepa dessa intagningar med 2,5 cm mellanrum totalt
10(10)11(11)12 ggr. Ärmen har nu 45(47)48(50)50 maskor. Sticka tills ärmen mäter
30(30)32(32(33) cm. Avsluta med 1 v aviga, 1 v räta, 1 v aviga, maska av i räta.
Montering: Fäst alla trådar. Lägg arbetet mellan fuktiga dukar och låt det torka.
Design och mönster: Jette Strombski.

Diagram majs över 24 m på ärmen

Slätstickning
Aviga på rätsidan
2 r tillsammans
2 vridet rätt tillsammans
Omslag
Diagram fram och bakstycke - över 32 m på strl S(M), 36 m på strl L och 40 m på strl
XL

Diagrammens 6 varv upprepas över de markerade maskorna genom hela arbetet

