1791 – Kortärmad jumper med påfågelmönster i Mayflower Cotton 1.
Storlek:
Bröstvidd cm:
Hel längd cm:
Garnåtgång:
fg 135, Lysgul, (nyst):
Stickor:
Rundstickor (60 cm):
Garn:
Masktäthet:
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XXL
113
71

5
(5)
6
(6)
7
3 och 3½ mm
3 och 3 ½ mm
Mayflower Cotton 1; 50% Bomull, 50% Hb Acryl, 50 g = 175 m
24 m och 24 v påfågelmönster på st 3½ = 10 x 10 cm

(XXXL)
(116)
(73)
(7)

För att uppnå bästa resultat rekommenderar vi att arbetet stickas med KnitPro stickor. KnitPro är
kvalitativa och professionella arbetsredskap till stickning och virkning.
Slätst: rm på räts, am på avigs / rm på alla varv på rundst.
Påfågelmönster, maskantalet är delbart med 17:
varv 1: (räts): sticka slätst.
varv 2: sticka slätst
varv 3: *3x2 am tills, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 3x2 am
tills*, uppr från *-*.
varv 4: sticka slätst.
Upprepa dessa 4 v.
Bak- och framstycke:
Lägg på rundst 3 upp 228 (238) 250 (258) 272
(280) m och sticka 4 v runt i rätst (= växelvis 1 v
rätt och 1 v avigt). Sätt en markör vid v början och
efter 114 (119) 125 (129) 136 (140) m till
”sidosömmar”. Efter de 4 v i rätst byt till rundst 3½
och fortsätt med påfågelmönster. På det 3:e
mönsterv fördelas m från v början enl följ: sticka 6
(0) 3 (5) 0 (2) m slätst, uppr från *-* 6 (7) 7 (7) 8
(8) ggr och avsluta före den andra ”sidosömmen”
med 6 (0) 3 (5) 0 (2) m slätst. Fördela m på
samma vis på den andra halvdelen. Sticka rakt
upp tills arb mäter 44 (45) 46 (47) 48 (49) cm och
dela arb vid v början och efter 114 (119) 125 (129)
136 (140) m till bak- och framst.
Bakstycket:
Sticka rakt upp tills ärmhålorna mäter 18 (19) 20
(21) 22 (23) cm. Sätt de mittersta 42 (43) 45 (47)
50 (52) m på en avmaskningsnål för halsen och
sticka färdigt var sida för sig. Avm mot halsen på
vartannat v ytterl 2-1 m. Sätt de resterande 33
(35) 37 (38) 40 (41) m på en avmaskningsnål till
axeln. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt
håll.

Framstycket:
Stickas lika som för bakst men med rund hals: När
ärmhålorna mäter 14 (15) 16 (17) 18 (19) cm,
sätts de mittersta 18 (19) 21 (23) 26 (28) m på en
avmaskningsnål för halsen och var sida stickas
färdigt för sig. Avm mot halsen på vartannat v
ytterl 5-4-3-2-1 m = 33 (35) 37 (38) 40 (41) m.
När ärmhålet är lika långt som på bakst stickas
axelns m ihop med m från den motsv axeln på
bakst. Lägg stickorna med axelm rätsida mot
rätsida och sticka ihop m rätt med 1 m från var
sticka samtidigt som det maskas av. Sticka den
andra sidan lika men åt motsatt håll.
Ärmhålskanter:
Plocka med st 3 upp ca 92 (96) 100 (104) 108
(112) m längs med vart ärmhål. Sticka resår, 1 rm
1 am. Maska av löst i resår när kanten mäter 6
cm. Sy ihop kanten under ärmen.
Halskant:
Plocka med rundst 3 upp 20 m + de vilande 18
(19) 21 (23) 26 (28) m + 20 m längs med framst
halsringning och 5 m + de vilande 42 (43) 45 (47)
50 (52) m + 5 m längs bakst halsringning = 110
(112) 116 (120) 126 (130) m. Sticka resår, 1 rm 1
am. När kanten mäter 4 cm maskas det av i resår.
LH

