
Mönster 2910  Jazzjumper Top/down  

Storlek: 2 år 4 år 6 år 8  år 

Övervidd:         60 cm (62) cm 68 cm (73) cm
Ärmlängd:         22 cm (24) cm 28 cm (32) cm
Längd: 36 cm (38) cm 42 cm (46) cm

Garn:         

Garnåtgång:       

Stickor:

Stickfasthet:    

Jazz (50 % bomull, 50 % bambu, 50 g = 132,5 m) från Cewec 

4             (4)                    5                     (6)     n fg 216 

Rundsticka nr. 3.5, 60 cm och strumpstickor nr. 3,5 

23 m och 32 v i slätstickning = 10X10 cm.  
Stämmer inte stickfastheten, byt till tunnare eller grövre stickor. 

Hals: Lägg upp 75 (75) 81 (83) maskor. Sticka 4 (4) 6 (6) varv slätstickning fram och tillbaka. 1:a 
varvet är räta på rätsidan. Börja med mönster mitt fram och samtidigt delas det in till knappkant , 
ärm, bakstycke och ökningar till raglan påbörjas. 
Knappkant:   4 m alla storlekar, ökning 
Ärm:       9 (9) 10 (11) m    , ökning 
Bakstycke:       26 (26) 28 (28) m, ökning 
Ärm:       9 (9) 10 (11) m,     ökning 
Framstycke:        26 (26) 28 (28) m, ökning       
1 kantmaska till knappkanten 

De 5 nya maskorna är raglanmaskor, som stickas räta på avigsidan och på rätsidan ökas vr till 
raglan på båda sidor av dessa ökningar - bortsett från knappkanten,där det är två raglanmaskor 
och det bara skall ökas på respektive höger eller vänster sida av raglanmaskan. Totalt 8 ökningar 
på vartannat v 20 (22) 24 (26) ggr. 
Ökning till raglan görs genom att plocka upp länken mellan m och sticka den vridet rätt. 
(Knappkanten kan utslutas på de stora storlekarna genom att lägga upp 5 maskor färre och sticka 
runt från början.) 
Vid 2:a och 7:e raglanökningarna görs ett knapphål genom att sticka 2 räta, omslag, 2 räta 
tillsammans. 
Vid 10:e raglanökningen, avmaskas de 4 maskorna i knappkanten och vänster sidas raglanmaska 
läggs ovanpå den högra och stickas tilsammans. 
Det fortsätts runt i slätstickning med mönster efter diagrammet mitt fram. 

Kropp: 
Ärmmaskorna sätts på tråd eller hjälpsticka och det fortsätts med kroppen. De två raglanmaskorna 
i var sida hör till kroppen och de stickas fortfarande aviga på vartannat v. 
Sticka till önskad längd och avsluta med sista varvet i mönsterrapporten. 
Sticka 6 varv resår (2 räta, 2 a), se till så det vid intagningarna är 2 aviga mitt fram, mitt bak och i 
var sida. Avsluta med 1 varv räta och maska av i räta. 

Ärmar: 
Sätt ärmmaskorna på strumpstickor eller magic-loop och markera maskan mitt under ärmen. 



Sticka runt i slätstickning. På 8:e varvet minskas 1 m på var sida av den markerade maskan mitt 
under ärmen. Intagningen upprepas på vart 8:e varv 7 ggr till, tills ärmen mäter ca. 19 (21) 25 (29) 
cm. Avsluta på samma sätt som nedtill på tröjan. 
 
 
Design: Irene Bendt 
 
 

Teckenförklaring: 

ᴑ = omslag 

ʎ = 2 räta tillsammans 

λ = lyft 1 avigt, 1 räta, drag den lyfta över 
Ω = avig 
V = räta 
 
Vartannat varv som m visar. 
 
 

 

 

 

 

                                 

   

                           Mitt fram 

Diagrammet läses från höger till vänster och de 8 varven mellan pilarna upprepas. 

 

              

   ᴑ V V ʎ λ V V ᴑ    

              

  ᴑ V V ʎ Ω Ω λ V V ᴑ   
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