Mönster 4603 ”Lavender” – Jumper med ränder och guld i Dolce
Storlek:

S

(M)

L

(XL)

Övervidd:

93

(101)

111

(120)

Längd:

56

(58)

60

(60)

Garn:

Dolce Mohair (60% mohair, 40 % acryl) 50 g = 150 meter

cm

Garnåtgång:
Fg 595 rosa

3

(3)

4

(4) n

Fg 228 ljung

2

(2)

3

(4) n

Fg 284 gul

1

(1)

1

(1) n

Fg 860 ljus blå

1

(1)

1

(1) n

Glitter fg 8201

1

(1)

1

(1) n

Stickor:

Rundstickor 6 – strumpstickor 6, Rundsticka 4 och strumpst 4

Stickfasthet:

16 m slätstickning = 10 cm på st 6

Info:

Gul och guld-glitter stickas med dubbelt garn. Alla övriga ränder
stickas med enkelt garn.

Bak/framstycke: Lägg med rundst 4 och ljung upp – 148 (162) 178 (192) m och
sticka runt i resår, 1 r, 1 a i totalt 5 v. Byt till rosa och stickor 6. Sticka *11 (11) 12
(12) cm med rosa. Byt till gul och guld och sticka 2 v, byt till ljusblå och sticka 2 v,
byt till ljung och sticka 11 (11) 12 (12) cm, byt till gul och guld och sticka 2 v, byt till
ljusblå och sticka 2 v *. Fortsätt med att sticka randmönster från * till * på detta sätt
tills arb mäter 21 (22) 23 (23) före hel längd cm. Dela arb i bak/framstycke med 74
(81) 89 (96) m till bakstycket och 74 (81) 89 (96) m till framstycket. Sticka var del
färdig för sig.
Bakstycke: Fortsätt rakt upp med randmönster tills det är stickat ljusblå rand nr 4,
därefter stickas bakstycket färdigt med rosa. Sticka tills arb mäter 2 cm före hel längd.
Sätt de mittersta 26 (29) 31(34) m att vila till hals och sticka var sida färdig för sig.
Maska av ytterligare 1 m vid halsen och sätt de resterande 23(25) 28 (30) m på en nål
till axeln vid hel längd. Sticka den andra axeln färdig på samma sätt.
Framstycke: Sticka randmönster tills arb mäter 12 cm före hel längd. Sätt de mittersta
20 (23) 25 (28) m på en nål till hals och sticka var sida färdig för sig, med randmönster
och därefter med rosa. Maska av ytterligare vid halsen 2,1,1 m = 23 (25) 29 (30) kvar
till axeln, som sätts på en nål vid hel längd. Sticka den andra sidan färdig på samma
sätt, men spegelvänt.
Ärmar: Lägg upp 38 (40) 42 (44) m på strumpst 4 och sticka 5 v resår. Byt till st 6 och
rosa i slätstickning. Öka på första varvet jämnt fördelat till 60 (62) 66 (66) m. Sticka

randmönster som förut men här skall det breda rosa och ljung ränderna vara 14 cm
breda. När arb mäter 20 cm ökas 1 m på var sida av varvets 1:a och sista m. Upprepa
ökningarna när ärmen mäter 26 cm och igen när ärmen mäter 32 cm. = 66 (68) 72
(72) m. Obs – när det är stickat 14 cm ljung och därefter de 2 tunna ränderna med
gul/guld och ljusblå, stickas ärmen färdigt med rosa. När ärmen mäter 43 (43) 42 (42)
cm, avmaskas alla m. Sticka en ärm till.
Montering: Sticka ihop axlarna.
Hals: Plocka med den korta rundst 4 mm upp m jämnt runt i halsen. Sticka 2 v resår 1
r, 1 a, och maska av i resår.
Sy i ärmarna. Fäst trådar. Lägg arb mellan fuktiga dukar och låt det torka.

Design och mönster
Sanne Lousdal

