
Mönster 4900     Sommarjumper med hålflätor och runt ok 

 
Bak/framstycke: Lägg med rundst 3½ upp – 220 (240) 260 (280) 300 (320) m och 

sticka runt i resår så här: *3 r, 2 a* upprepa från * till * varvet runt. Sticka 10 varv 
resår. Sätt en markör vid varvets början och efter 110 (120) 130 (140) 150 (160) m. 
Fortsätt i slätstickning tills arb mäter 35 (36) 37 (38) 39 (39) cm. Avmaska 10 m i var 

sida till ärmhål så här: - Avmaska de första 5 m på varvet, sticka till 5 m före 
sidmarkören, avmaska 10 m, sticka till 5 m före varvets slut, avmaska dessa 5 m. Låt 

arb vila och sticka ärmarna. Det är nu 200 (220) 240) 260 (280) 300 m.   
 
Ärmar: Lägg med den korta rundst 3½ eller strumpst 3½ upp – 70 (75) 80 (85) 85 

(90) m. Sticka 10 varv resår så här *3 r, 2 a* upprepa från * till * varvet runt. 
Fortsätt i slätstickning och börja med ökningar. Sätt en markör om varvets 1:a och 

sista m. Öka 1 m på var sida av markören. Upprepa ökningarna på varannan cm, tills 
det är ökat totalt 5 ggr = 80 (85) 90 (95) 95 (100) m. När ärmen mäter 12 (12) 13 
(13) 14 (14) cm (eller önskad längd) avmaskas de understa 10 m och ärmen vilar, 

medans den andra ärmen stickas = 70 (75) 80 (85) 85 (90) m kvar.  
 

Ok: Sätt alla delarna på rundst 3½, med de avmaskade m mot varandra. = 340 (370) 
400 (430) 450 (480) m. Börja varvet vid övergången mellan bakstycke och ärm. 

Sticka 1 varv där det minskas jämnt fördelat till 330 (363) 396 (418) 440 (473) m. 
Sticka 1 varv slätstickning. Sätt en markör mitt bak. Sticka vändvarv så här, för att 
göra jumpern högre bak: 

Sticka till 10 m förbi markören, vänd, omslag, sticka 20 m, vänd, omslag, *sticka 10 
m förbi förra vändningen, vänd omslag, sticka igen 10 m förbi förra vändningen*. 

Upprepa från * till * ytterligare 2 ggr. Det är nu vänt 4 ggr i var sida, sticka varvet 
färdigt. OBS – var gång det stickas förbi ett omslag, stickas omslaget ihop med den 
efterföljande m, så det inte blir hål i arbetet. 

Sticka nu mönster så här:  
 

 

Storlekar: S (M) L (XL) XXL (XXXL)cm 

Övervidd: 92 (100) 108 (117)  125  (133) cm  
Längd: 

 

50 (52) 54 (56) 58   (58) cm  

Garn: 

 

Cewec´s “Jeans” – 100 % Recycled bomulls Jeans  

50 gram = ca 155 meter  
Garnåtgång fg 29: 
 

5 (5) 6 (6) 7 (8) n 

Stickor: 
 

Rundsticka och strumpstickor 3½ 

Stickfasthet: 24 m slätstickning = 10 cm på st nr. 3½  
Stämmer inte stickfastheten, byt till tunnare eller grövre 
stickor 

Förkortningar: 
 

m = maskor, st = sticka, r = rät, a = avig, tillsm = 
tillsammans 

 
 

 

  



V1: *8 a, 3 r *upprepa från * till * varvet runt. 
V2:  Som varv 1 

V3: *Sticka 8 a, drag 3:e m på vänster sticka över maskorna 1 och 2, sticka 1 r, 
slå om, 1 r* 
V4: Som varv 1 

 
Upprepa dessa 4 varv tills det är stickat 11 varv mönster. Minska på nästa v i 

alla avigfält så här:  
Intagningsvarv: *6 a, 2 a tillsm, 3 r* upprepa från * till * varvet runt = 300 
(330) 360 (380) 400 (430) m. Fortsätt med mönster v 1-2-3-4, men nu är det 

bara 7 aviga. 
Sticka totalt 9 varv på detta sätt.  

Sticka ett intagningsvarv:*2 a tillsm, 5 a, 3 r* upprepa från * till * varvet runt 
= 270 (297) 324 (342) 360 (387) m. Fortsätt med mönster som förut, men nu 
är det bara 6 aviga i vart avigfält. OBS – För var gång det minskas kommer 3:e 

varvet i mönsterförklaringen ha 1 avigmaska mindre.  
Sticka totalt 9 varv på detta sätt. Sticka åter ett intagningsvarv: *sticka 4 a, 2 

a tillsm, 3 r* upprepa från * till * varvet runt = 240 (264) 288 (304) 320 (344) 
m.  
Sticka totalt 6 varv men det är nu 5 aviga i alla avigfälten.  

Sticka ett intagningsvarv så här: * Sticka 2 a tillsm, 3 a, 3 r * upprepa från * 
till * varvet runt = 210 (231) 252 (266) 280 (301) m.  

Sticka totalt 6 varv men nu med 4 aviga i vart avigafält.  
Sticka ett intagningsvarv så här: *sticka 2 a, 2 a tillsm, 3 r* upprepa från * till 
* varvet runt = 180 (198) 216 (228)240 (258) m.  

Sticka totalt 5 varv men nu med bara 3 aviga i vart avigafält.  
Sticka ett intagningsvarv så här: Sticka *2 a tillsm, 1 a, 3 r* upprepa från * till 

* varvet runt = 150 (165) 180 (190) 200 (215) m. Sticka 5 varv på detta sätt 
med bara 2 aviga i vart avigsält.  

Sticka de 2 a tillsammans i vart avigafält varvet runt = 120 (132) 144 (152) 
160 (172) m. Sticka 10 varv resår, * 3r, 1 a * och avmaska i resår.  

 

Montering:  
Sy ihop under ärmarna. Fäst trådar.  

 
   
Design och mönster: Sanne Lousdal  


