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JUMPER MED KNAPPAR I SIDAN

TIPS!

* Läs igenom hela mönstret innan du börjar sticka.
* För att undvika att det blir hål i arbetet när du vänder: Sticka vändvarv enl. följ: Sticka det antal maskor som står i
beskrivningen, vänd. Lyft 1 maska avigt och gör 1 omsl. Nu bildas en dubbel maska = vändmaska (vändm). Sticka
varvet ut. När du senare skall sticka över vändmaskan, stickas maskan och omsl tills.

FÖRKORTNINGAR

arb=arbetet, am=avig maska, bakst=bakstycke, db int=dubbel intagning, framst=framstycke, int=intaging, kantm=kantmaska,
m=maska, rm=rät maska, räts=rätsidan, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, v=varv

FÖRKLARINGAR

Intagning med fläta: 1:a v (börja baktill på vänster ärm): *3 rm tills, sticka slätst fram till 3 m före markeringen, lyft 1 m, 2 rm
tills, dra den lyfta m över*, sticka slätst över framst till nästa markering, upprepa *-*. Upprepa denna int vid varje markering.
2:a v: Rätt. 3:e v: Börja med att sätta 2 m på en hjälpst bakom arb, sticka 2 rm och därefter m på hjälpst rät. Fortsätt i slätst
till 4 m före nästa markering. Sätt 2 m på en hjälpst framför arb, sticka 2 rm och därefter m på hjälpst rät. Upprepa flätningen
både på ärmar, fram- och bakstycke v ut. 4:e v: Rätt.
Kantmaska (kantm): Den första m lyfts, den sista stickas avig på alla v.		
Vändmaska: Den sista m stickas normalt, vänd, lyft den 1:a m och sticka vidare.
Mönster: 1:a v rätt, 2:a v avigt, 3:e v avigt, 4:e v rätt. Upprepa dessa 4 v till önskad längd.

FRAMSTYCKE

Lägg upp 108(120)132(144)156(168) m på st nr 4.5 (1:a v = räts).
1:a v: Kantm, 8 rm (mönster), därefter resår 2 rm, 2 am sluta med 2 rm, 8 rm (mönster) + kantm (rätsidan).
2:a v: Kantm, 8 am, resår (rm på rm och am på am), sluta med 2 am, 8 am + kantm.
3:e v: Kantm, 8 am, resår, sluta med 2 rm, 8 am + kantm.
4:e v: Kantm, 8 rm, resår, sluta med 2 am, 8 rm + kantm. Fortsätt med de här 4 v, de 8 m innanför kantm utgör mönster för sprundet.
På v 11 (från rätsidan) görs ett knapphål i var sida: Sticka kantm, 2 am, maska av nästa 3 m, 3 am, resår, 3 am, maska av
med 3 m, 2 am + kantm. Lägg upp m igen på nästa v. När resåren i mitten är 30 v på höjden, stickas det slätst över dessa m,
mönstret fortsätter i kanten. På v 31 görs det ytterligare ett knapphål i var sida. Sticka totalt 44 v, låt arbetet vila.

BAKSTYCKE

Bakstycket stickas på samma sätt som framst, men utan knapphål. Nu läggs de 9 mönsterstickade kantm (sprundet) ovanpå
varandra och stickas samman (ta 1 m från varje st och sticka ihop dem), markera sidsömmen mitt för dessa 2 knäppningar.
Nu fortsätter arb i slätst ytterligare 14(16)18(22)26(30) v.

ÄRM/ÖVERDEL

Vid varje markering läggs det nu upp 146 m löst (i båda sidor). Varvet börjar nu bakpå vänstra ärmen. Sticka rätt över fram- och
bakst, de nya m (ärm) stickas 2 rm, 2 am sluta med 2 rm, totalt 16 v. Därefter börjar int med flätor, se förklaring. OBS! Vid de
första 10(10)10(9)8(7) int, tas det bara in på ärmarna = 410(434)458(490)522(554) m. Fortsätt int m flätor över ärmar/överdel
totalt 10(10)10(11)12(13) ggr = 250(274)298(314)330(346) m. Nu delas arb mitt fram för halssprundet. De mittersta 8 m tillhör
nu jumperns högra sida och v börjar här. Börja med att lägga upp 1 m (= kantm). Sticka mönster över de första 8 m, därefter slätst,
sluta med att lägga upp 9 m (8 m mönster + 1 kantm) = baksidan av halssprundet. Sticka nu fram och tillbaka de dubbla
intagningarna och flätorna fortsätter som förut. När arb är 24 v från delningenbörjar halsringningen. Börja arbetet från avigsidan
och sticka fram till halssprundet vänd (= 9 m kvar). Sticka tillbaka till den motsatta sidan tills du kommer till halssprundet vänd
(= 9 m kvar). Fortsätt sticka tillbaka till 13 m före halssprundets delning = 9 m + 4 m, vänd. Upprepa lika på andra sidan
halssprundet. Varje v minskas med 4 m innan vändning. OBS! Fortsätt att vända tills du når till intagningarna på bakst.
OBS! Db int och flätorna stickas så långt det är möjligt.

HALSKANTEN

Nu stickas det igen över alla m i halskanten. OBS! Där det gjorts vändningar stickas m före och efter vridet samman i
båda sidor. Sticka 16 v resår 2 rm, 2 am, sluta med 2 rm. Maska av löst.

MONTERING

Fäst alla ändar och sy fast halssprundets baksida mot framst. Pressa arb med en fuktig duk över och låt det torka. Sy i knappar.

TVÄTTRÅD

Stickade och virkade plagg bör tvättas separat med ulltvättprogram med avigsidan ut och utan optiskt vitmedel. Undvik blötläggning.
Sträck ut plagget till dess rätta mått medan det ännu är vått och låt torka liggande.
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Mellanraggi (75% Ull ”Superwash”, 25 % Polyamid. Nystan á 100 g = 260 m)
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material
och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.
Fuga, Lady, Saga, Gästrike 3 tr
Ca 30-32 cm
XS(S)M(L)XL(2XL)
FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
HÅR & MAKE UP Angelica Pennerdahl
Ca 52 cm
Ca 42(47)52(57)62(67) cm. Plaggets mått
FOTOMODELL Angelica Pennerdahl
Ca 59(60)61(63)65(68) cm. Plaggets mått
Strl M
TACK TILL
Ca 500(500)600(600)700(700) g (fg 28013)
KLÄDER & TILLBEHÖR Gina Tricot — Valbo Köpcentrum
Nr 4.5, 80 cm
MILJÖ Älgparken i Mo — Ockelbo (www.algparken.se)
4 knappar, ca 25 mm
Elin Kjems Nissen E-POST freelance.designer.elin@jarbo.se
Eva Häggren
Ca 23 m och 30 v slätst på st nr 4 = 10 cm – eller anpassa till det nummer på stickor Du behöver ha för att hålla masktätheten.
Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på våra plagg i stickbeskrivningen kan variera beroende på plaggets typ och form. För att hitta
din storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen. Därefter bestämmer Du själv hur mycket rörelsevidd Du vill ha.
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