1834 – Aurora randig jumper i Mayflower 1 cl.
Storlek:
Bröstvidd cm:
Hel längd cm:
Garnåtgång,
fg 12, Havblå, nyst:
fg, Marshmallow hvid, nyst:
fg, Sand, nyst:
Rundsticka (60 cm):
Strumpstickor:
Garn:
Masktäthet:
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Mayflower 1 cl. 75% Ull superwash, 25% nylon, 210 m/50 g
Vågrät 28 m = 10 cm, Lodrät 28 v = 10 cm

För att uppnå bästa resultat rekommenderar vi att arbetet stickas med KnitPro stickor. KnitPro är
kvalitativa och professionella arbetsredskap för stickning och virkning.
Läs igenom hela mönstret innan arb påbörjas. Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till
grövre stickor, stickar du för löst, byt till finare stickor.

Jumpern stickas runt i dubbel resårstickning, 2 rm 2 am. Från ärmhålem och upp till axeln stickas det fram
och tillbaka.
Det stickas 3 rätv nederst på bak- och framst, på ärmarna och i halsen som blir till en liten fin rullkant.
Färgbyten görs i ena sidan. För att göra färgbytet mindre synligt stickas första m med både den avslutande
och den nya färgen.

Bak- och framstycket:
1: Lägg med fg 12 på rundst upp 204 (232) 260
(288) 316 (344) 372 (400) m. Sticka 3 v i rätst och
fortsätt med dubbel resår, 2 rm 2 am.
2: Sticka 5 cm (20 v) och sticka ränder:
Sticka 3 cm (14 v) med fg 16
Sticka 2 cm (6 v) med fg 12
Sticka 2,5 cm (10 v) med fg 32
Sticka 2 cm (6 v) med fg 16
Sticka 1 cm (2 v) med fg 12
Sticka 3,5 cm (14 v) med fg 32
Sticka 1 cm (2 v) med fg 16
Börja härefter från början med ränderna och
sticka totalt 32 (34) 36 (38) 40 (42) 44 (46) cm.
3: Dela arb i 2 lika stora delar och avm 20 m i var
sida till ärmhål. Låt maskorna till framst vila och
sticka vidare med bakst.
4: Sticka 15 (17) 19 (21) 23 (25) 27 (29) cm från
ärmhålen och avm de mittersta 36 (38) 40 (42) 44
(46) 48 (50) m till halsringning.
5: Sticka färdigt var sida för sig och avm mot
halsen 1x2 och 1x1 m. Låt maskorna sitta kvar på
stickan och sticka den andra sidan likadant.
6: Sticka med maskorna till framst tills arb mäter
34 (36) 38 (40) 42 (44) 46 (48) cm från nedre
kant. Starta på V-halsen genom att avm 1 m på
vartannat v tills det är samma antal maskor som
på bakst axel. Sticka till framst är lika långt som
bakst. Låt maskorna sitta kvar på stickan. Sticka
den andra sidan lika men åt motsatt håll.

Sticka ihop axelmaskorna från framst med de
motsvarande maskorna på bakst.
Ärmarna:
1: Lägg med färg 12 på strumpst 3 upp 62 (64) 66
(68) 70 (72) 74 (76) m. Sticka 3 v i rätst och
fortsätt med resår och samma randning som på
bak- och framstycket.
2: Sticka 3 cm, öka härefter på vart 4:e v 8 (8) 8
(10) 10 (12) 12 (14) ggr. Därefter ökas det på vart
6:e v till 112 (116) 120 (124) 128 (132) 136 (140)
m. Vid ökning stickas varvets första och sista m 2
ggr. De nya maskorna stickas med i resår
efterhand.
3: Sticka tills ärmen mäter 41 (42) 43 (44) 45 (46)
47 (48) cm eller önskad längd.
4: Dela ärmen i två lika stora delar där ökningarna
är gjorda. Sticka 4 cm fram och tillbaka och
maska av.
Montering:
1: Plocka med strumpstickor upp 100 (110) 120
(130) 140 (150) 160 (170) m i halskanten och
sticka 7 v avig, så kanten kommer till att rulla in
mot avigsidan. Maska av löst.
2: Sy ihop under ärmarna. De 4 cm sys mot de 20
avmaskade maskorna. Sy i ärmarna.
3: Fukta jumpern och sträck den i sin rätta form.
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