
Mönster 3814-3   Påfågelsjumper                                              

 
Storlek:                 2 år  4 år 6 år     

Övervidd:                60 cm (60) cm 68 cm  
Ärmlängd:          22 cm (26) cm 28 cm  
Längd:           34 cm (38) cm 44 cm  

 
Garn:                       Tibet Yak – Merino (24 % Yak, 55 % Merino Ull, 21 % Polyamid, 25 g = 

190 m)  från Cewec 
 
Garnåtgång:        3             (3)                    4                          n. fg 10 
 
Stickor:                      Rundsticka nr. 4½, 60 cm, och strumpst nr. 4½ 
 
Stickfasthet:     24 m och 34 v i slätstickning = 10X10 cm. Stämmer inte stickfastheten, 

byt till tunnare eller grövre stickor. 
 
Påfågelsmönster 1: 
 V1: *2 räta tillsammans (3 ggr) “omslag, 1 rät” (uppretpa från “ till “ 6 ggr), 2 räta tillsammans (3 ggr)*, 
upprepa från * till * varvet ut, (delbart med 18 maskor). 
V2 – 4: räta (slätstickning). 
Dessa 4 varv upprepas. 
 
Påfågelsmönster 2: 
V1: *2 räta tilllsammans (4 ggr) “omslag, 1 rät” (Upprepa från “ till “ 8 ggr), 2 räta tilllsammans (4 ggr)*, 
upprepa från * till * varvet ut, (delbart med 24 maskor). 
V2 – 4: räta (slätstickning) 
Dessa 4 varv upprepas. 
 
Påfågelsmönster 3: 
V1: *2 räta tilllsammans (2 ggr) “omslag, 1 rät” (Upprepa från “ till “ 4 ggr), 2 räta tilllsammans (2 ggr)*, 
upprepa från * till * varvet ut, (delbart med 12 maskor). 
V2 – 4: räta (slätstickning) 
Dessa 4 varv upprepas 
 
Jumpern: 
Lägg upp 144 (144) 162 maskor på rundst 4½, uppläggningen skall vara lite lös, eller använd ett nr större 
stickor. Sticka växelvis 1 varv aviga, 1 varv räta, tills det är 2 riller(åsar), avsluta med 1 varv räta. Sätt en 
markör vid varvets början. Nu stickas 16 varv påfågelsmönster 1. Byt därefter till slätstickning och sticka 
rakt upp tills arbetet mäter 22 (24) 27 cm. Sätt en markör efter 72 (72) 80 maskor = sidsöm. Maska vid 
varvets början av 5 (4) 4 maskor, sticka 62 (64) 72 maskor = framstycke, maska av 10 (8) 8 maskor, sticka 62 
(64) 72 maskor = bakstycke, maska av 5 (4) 4 maskor. Låt arbetet vila. 
 
Ärmar: 
Lägg upp 36 (36) 40 maskor på strumpst 4½ och sticka kant som nedtill på jumpern.  



Markera varvets början med en tråd och låt denna tråden följa med hela vägen. Fortsätt därefter med 
påfågelsmönster 1.  
OBS! Till storlek 6 år stickas de 2 första och 2 sista maskorna på varvet i slätstickning (dvs. de hålls utanför 
mönstret).   
Efter 6 varv och därefter på vart 7 (7) 7:e varv ökas 1 i början och slutet på varvet på alla storlekar så här: 1 
rät, omslag, sticka tills det är 1 maska kvar på varvet, omslag, 1 rät. Ökningarna skall utgöra ett litet 
hålmönster. Fortsätt ökningarna 5 (8) 8 ggr till 46 (52) 56 maskor. När ärmen mäter 24 (26) 30 cm eller har 
den önskade längden, avmaskas vid varvets början 5 (4) 4 maskor, sticka tills det är 4 (4) 4 maskor kvar, 
maska av, låt arbetet vila. Sticka den andra ärmen på samma sätt. 
 
Ok: 
Nu samlas bakst – vänster ärm – framstycke – höger ärm totalt 198 (216) 240 maskor. VIKTIGT! Markera 
varvets början så här, så att påfågelsmönstret inte förskjuter sig. Sticka 2 varv slätstickning. 
Storlek 2 år: OBS! För storlek 2 år minskas jämnt till 162 maskor på V2. Fortsätt i påfågelsmönster 1. 
Storlek (4) 6 år: Fortsätt i påfågelsmönster 2. Mönstret upprepas (3) 4 ggr, MEN på (12) 16:e v minskas det 
så här: *2 räta, sticka 2 r tilllsammans*, upprepa från * till * varvet ut till (162) 180 maskor. 
Därefter är mönstret lika för alla storlekar. 
Fortsätt i påfågelsmönster 1, upprepa mönstret 4 (3) 4 ggr, men på 16 (12) 16:e v minska så här: *1 rät, 
sticka 2 r tilllsammans*, upprepa från * till * varvet ut till 108 (108) 120 maskor. Sticka nu påfågelsmönster 
3, upprepa mönstret 3 (3) 4 ggr, men på 12 (12) 16:e v minska så här: *2 räta, sticka 2 r tilllsammans*, 
upprepa från * till * varvet ut till 81 (81) 90 maskor. Nu stickas 0 (0) 4 v slätstickning, fortsätt med väsxelvis 
1 varv räta, 1 varv aviga i totalt 3 riller, maska av, utan att det stramar. 
 
Montering: 
Fäst trådar, sy avmaskningen under ärmarna med maskstygn. 
 
Design: Lis Skov Isle 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                  

  

 


