
 

Mönster 4303    Jumper med vågmönster i Papyrus 

Storlek:   S       (M)       L       (XL) 

Övervidd:        110   (110)    120     (130)     cm     

Längd:            51     (51)       51      (51)       cm 

Garn:                 Papyrus (78 % bomull, 22 % silke, 50 m = 120 meter) från Cewec 

Garnåtgång:     9       (9)         10       (10)        n     fg 16  

Stickor:                 Jumperstickor nr. 3,5 och nr. 4  

Stickfasthet:  21 m i slätstickning = 10 cm på stickor nr. 4 

Vågmönster:  

V1 (rät-sidan): 2 r vr tillsm 9 ggr, (omslag, 1 r) totalt 17 ggr, 1 omslag, 2 r tillsm 9 ggr 

V2: a 

V3: r 

V4: a  

V5-8: r 

Upprepa dessa 8 varv. 

Jumpern stickas uppifrån och ner. 

Bakstycke: Lägg på st 3,5 upp 108(108)118(128) m. Sticka 5 v rät-riller (räta varv). V1 (a-sidan). 

Byt till st nr. 4 och slätstickning, på 1:a v ökas jämnt fördelat till 116(116)126(136) m. När arb mäter 

49 cm eller önskad längd, byts det till st nr. 3,5 och det stickas rät-riller. Sticka 6 v, minska till 

108(108)118 (128) m på 1:a v = r-sidan. Maska därefter av från r-sidan.  

Framstycke: Lägg på st 3,5 upp 123(123)133(143) m. Sticka 5 v r-riller. 1:a v (a-sidan). Byt till st nr. 

4 och dela in m så här: 35(35)40(45) m slätstickning, 53 vågmönster, 35(35)40(45) m slätstickning. 

Sticka med denna indelning, tills arb mäter som bakstycket i sidorna, inkl. r-riller. Maska av som på 

bakstycket, gärna lite löst på bågen mitt fram. 

Ärmar: Sy axelsömmarna över de slätstickade styckena på var sida av bågmönstret. Mät 

22(23)23(24) cm ner på var sida av axelsömmen och sticka från r-sidan upp 44(46)48(50) m på st 

nr. 4 på var sida av axelsömmen = 88(92)96 (100) m till ärm. Sticka slätstickning, det stickas 2 m 

tillsm i var sida på vart 6:e v till 72(74) 76(78) m. När ärmen mäter 24(25)26(27) cm, byt till st nr. 3,5 

och r-riller samtidigt som, det minskas 6 m jämnt fördelat på 1:a v = r-sidan. Sticka 6 v r totalt och 

maska av. 

Montering: Sy ärm- och sidsömmar.   



Design: Cewec 

 
 

 
 

 

 


