
 
Blue Ocean Cotton, 30% bomull, 70% återvunnen polyester
Garnalternativ: Tilda, Moshi, Baby Tencel

Storlek:          S   (M)    L   (XL)   
Garnåtgång:   7   (8)    8   (9)  n.fg 05

2724



2724 Damjumper
Garnkvalité BLUE OCEAN COTTON, 70% återvunnen polyester, 30% bomull

Storlek:  S    (M)   L       (XL)
Plaggets mått, 
Bröstvidd: 90   (98)   106   (116) cm
Längd:  46   (47)   48     (49)   cm (längd upp till ärmhål)
Garnåtgång: 7     (8)     8       (9)     n.fg 05 (oblekt)
Masktäthet: 26 m och 34 v slätstickning på st 3.5 = 10 x 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. 
Garnalternativ: Tilda, Tilda Bambo, Moshi, Baby Tencel
Rundsticka: 3 och 3½ mm, 40 och 60 cm
Design: Svarta Fåret
Text: Katarina Segerbrand
Foto: John Ahlberg

Bak och framstycket: Lägg med rundsticka 3 upp 234 (252) 282 (302) m och sticka runt i resår 1 rm, 1 am i 4 cm. 
Byt till rundsticka 3,5 och sticka runt i slätstickning = alla varv stickas räta. Sätt en markering i var sida för bak 
resp framstycket = 117 (126) 141 (151) m. När arbetet mäter 46 (47) 48 (49) cm  (vill du justera längden på plagget 
görs det här), maska av 4 (4) 4 (4) m på var sida om markeingen för ärmhålet (= 8 m avmaskas i var sida). Lägg 
arbetet åt sidan.

Ärmar: Lägg med strumpstickor 3 upp 84 (88) 92 (96) m och sticka runt i resår 1 rm, 1 am i 2½ cm. Sätt en 
markering mellan första och fjärde stickan. Byt till strumpstickor 3.5 och sticka runt i slätstickning = alla varv 
stickas räta, och öka på första varvet jämt fördelat till 88 (96) 104 (110) m. Efter 8 varv maska av 4 (4) 4 (4) m på 
var sida om markeringen (= 8 m). Sätt alla m på en tråd och sticka ytterligare 1 ärm.

Ok: Sticka ihop delarna på rundsticka 3,5, 60 cm, 109 (118) 133 (143) m = bakstycket, 80 (88) 96 (102) m = ena 
ärmen, 109 (118) 133 (143) m = framstycket, 80 (88) 96 (102) m = den andra ärmen = totalt 378 (412) 458 (490) 
m. Sticka nu strukturmönster enligt diagram. Byt till rundsticka 40 cm när maskantalet kräver det. 

Montering: Halskant: Sticka med rundsticka 3, 40 cm, resår 1 rm, 1 am i 2 cm. Maska av i resår. Sy till under 
ärmarna vid avmaskningen.
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minska jämt fördelat till 114(118)122(126) m

Minska jämt fördelat till 334(344)364(384) m

minska jämt fördelat till 352(362)382(402) m

minska jämt fördelat till 320(330)350(370) m

minska jämt fördelat till 290(300)318(336) m

minska jämt fördelat till 274(284)300(318) m

minska jämt fördelat till 236(246)260(274) m

minska jämt fördelat till 196(206)220(234) m

minska jämt fördelat till 160(170)184(198) m

minska jämt fördelat till 132(142)156(170) m

minska jämt fördelat till 120(130)142(148) m
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Diagram

Teckenförklaring
= rm
= omslag
= 2 m tillsammans rät
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