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70-talsinspirerad tröja
med rullkrage

Mönsterstickad jumper för dam
och herr
[90299]

Garn:									
Àlafoss Lopi
Stickor:							Rundsticka nr 4,5 i längden 80 cm
												
Rundsticka nr 6 i längderna 40 och 80 cm samt 		
												
strumpstickor nr 4,5.
Storlek:							
XS				
(S)					
M				
(L)					
XL
Garnåtgång:				
Färg nr 0051 vit (bottenfärg)
										
ca		
6				
(6)					7				
(7)					
8 nystan à 100 g
											Färg nr 0058 mörkgrå (mönsterfärg 1)
												
2				
(3)					3				
(3)					
3 nystan à 100 g
												
Färg nr 0085 ljusbrun (mönsterfärg 2).
												
1				
(2)					2				
(2)					
2 nystan à 100 g
PLAGGETS MÅTT
Övervidd:				
ca		98				(105)			111			(117)			123 cm
Längd:						
ca 62				
(65)				
68				
(70)				
72 cm

fram och bakstycket på en tråd och spara till ärmhålssömmen. Sticka
med rundstickor nr 6 och bottenfärg 44 (45) 46 (50) 51 rm över ena
ärmen, 55 (59) 61 (65) 69 rm över framstycket, sätt 8 (9) 10 (10)
11 m från fram och bakstycket på en tråd och spara till ärmhålssömmen, sticka 44 (45) 46 (50) 51 rm över andra ärmen och 57 (59) 63
(67) 69 rm över bakstycket = 200 (208) 216 (232) 240 m. Fortsätt
sticka rm och mönster enligt diagram 2 (chart 2) samt minska enligt
diagrammet. Byt till kortare rundsticka när maskantalet minskar och
börjar strama. Nu finns 75 (78) 81 (87) 90 m kvar.
KRAGEN: Byt till strumpstickor nr 4,5 och bottenfärg. Sticka 1 varv rm.
Sticka resår 1 rm, 1 am i 8 cm samt minska 21 (24) 27 (31) 32 m jämnt
fördelat över 1:a resårvarvet = 54 (54) 54 (56) 58 m. Maska av löst.
MONTERING: Sy ihop ärmhålssömmar med hjälp av de sparade m från
trådarna, gärna med en söm som ser stickad ut. Vik kragen till hälften
in i stickningen och sy fast vid kragens början. Spänn ut plagget enligt
mått, täck med fuktig duk och låt torka.
FÖR TVÄTTRÅD: Se garnets banderoll. Stickade plagg tvättas med
avigsidan utåt.

Förkortningar:			m = maska, rm = rätmaska, am = avigmaska.
Masktäthet:					
13 m slätstickning med stickor nr 6 = 10 cm.
												Byt till grövre stickor om du stickar fastare och till 		
												
tunnare stickor om du stickar lösare.

FRAM OCH BAKSTYCKET: Lägg med rundsticka nr 4,5 och bottenfärg upp
116 (122) 130 (136) 144 m. Tag ihop till en ring och sticka resår 1
rm, 1 am i 6 (6) 6 (7) 7 cm samt öka 12 (14) 14 (16) 16 m jämnt
fördelat över sista resårvarvet = 128 (136) 144 (152) 160 m. Byt till
rundsticka nr 6 och rm samt sticka mönster enligt diagram 1 (chart 1).
Fortsätt sedan endast i bottenfärg tills hela fram och bakstycket mäter
38 (40) 42 (43) 44 cm, sticka inte de sista 4 (4) 5 (5) 5 m på
sista varvet. Tag ej av garnet.
ÄRM: Lägg med strumpstickor nr 4,5 och bottenfärg upp 28 (30) 30
(32) 32 m. Tag ihop till en ring och sticka resår 1 rm, 1 am i 6 (6) 6
(7) 7 cm samt öka 12 (10) 10 (14) 16 m jämnt fördelat över sista
resårvarvet = 40 (40) 40 (46) 48 m. Byt till rundsticka nr 6 och rm.
Sticka mönster enligt diagram 1 (chart 1) samt öka 1 m i början och 1
m i slutet på mönstervarv 9. Fortsätt sedan endast i bottenfärg samt öka
för ärmbredden 1 m i början och 1 m i slutet på varvet enligt följande:
Dam: vart 8:e varv 5 (6) 7 (6) 6 gånger.
Herr: vart 9:e varv 5 (6) 7 (6) 6 gånger, = 52 (54) 56 (60) 62 m.
Fortsätt rakt upp utan ökning tills ärmen mäter:
Dam: 41 (43) 43 (45) 45 cm.
Herr: 46 (48) 48 (50) 50 cm.
Sätt de sista 4 (4) 5 (5) 6 m och de första 4 (5) 5 (5) 5 m på
varvet på en tråd och spara för ärmhålssömmen. Sticka andra ärmen lika.
OK: Sticka ihop ärmar med fram och bakstycket enligt följande: Sätt de
sista 4 (4) 5 (5) 5 m och de första 4 (5) 5 (5) 6 m på varvet från
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Fortsättning... Dam & Herr [90299]

repeat = upprepa
center front = mitt fram
begin sleeve = börja för ärm
begin body = börja för fram och bakstycke
XS:S:M:L: skip rnd 1 = hoppa över varv 1 för storlek XS (S) M (L)
rnd 17: 175 (182) 189 (203) 210 sts = varv 17 : 175 (182) 189 (203)
210 m.
Teckenförklaring:
White = vit
Dark grey = mörkgrå
Oatmeal = ljusbrun
K2tog = sticka 2 rm tillsammans
Sts = maskor
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Mönsterstickad barn jumper
[90299]

Garn:									
Àlafoss Lopi
Stickor:							Rundsticka nr 4,5 i längden 60 cm, strumpstickor
nr 4,5.
												
Strumpstickor nr 6 och rundsticka nr 6 i längden 60 cm.
Storlek:						110				
(122)				
140				
(152)
Garnåtgång:		 Färg nr 0085 ljusbrun (bottenfärg)
										
ca		
3					
(4)						
5					
(5) nystan à 100 g
											Färg nr 0005 svart (mönsterfärg 1)
												
1					
(1)						
2					
(2) nystan à 100 g
												
Färg nr 0051 vit (mönsterfärg 2)
												
1					
(1)						
1					
(1) nystan à 100 g
PLAGGETS MÅTT
Övervidd:				
ca		
80					
(86)					
92					
(98) cm
Längd:						
ca		
42					
(46)					
54					
(58) cm
Förkortningar: 			m = maska, rm = rätmaska, am = avigmaska.

OK: Sticka ihop ärmar med fram och bakstycket enligt följande: Sätt de
sista 5 (4) 4 (5) m och de första 5 (5) 5 (5) m på varvet från fram
och bakstycket på en tråd och spara till ärmhålssömmen. Sticka med
rundstickor nr 6 och bottenfärg 34 (37) 41 (42) rm över ena ärmen,
41 (47) 51 (53) rm över framstycket, sätt nästa 10 (9) 9 (10) m
från fram och bakstycket på en tråd och spara till ärmhålssömmen,
sticka 34 (37) 41 (42) rm över andra ärmen och 43 (47) 51 (55)
rm över bakstycket = 152 (168) 184 (192) m. Fortsätt sticka rm och
mönster enligt diagram 2 (chart 2) samt minska enligt diagrammet. Byt
till strumpstickor nr 6 när maskantalet minskar och börjar strama. Nu
finns 57 (63) 69 (72) m kvar.
KRAGEN: Byt till strumpstickor nr 4,5 och bottenfärg. Sticka 1 varv rm.
Sticka resår 1 rm, 1 am i 7 (7) 8 (8) cm samt minska 7 (13) 17 (20) m
jämnt fördelat över 1:a resårvarvet = 50 (50) 52 (52) m. Maska av löst.
MONTERING: Sy ihop ärmhålssömmar med hjälp av de sparade m från
trådarna, gärna med en söm som ser stickad ut. Vik kragen till hälften
in i stickningen och sy fast vid kragens början. Spänn ut plagget enligt
mått, täck med fuktig duk och låt torka.
FÖR TVÄTTRÅD: Se garnets banderoll. Stickade plagg tvättas med
avigsidan utåt.

Masktäthet: 					13 m slätstickning med stickor nr 6 = 10 cm.
												Byt till grövre stickor om du stickar fastare och till 		
												
tunnare stickor om du stickar lösare.

FRAM OCH BAKSTYCKET: Lägg med rundsticka nr 4,5 och bottenfärg
upp 92 (98) 108 (114) m. Tag ihop till en ring och sticka resår 1 rm,
1 am i 5 (5) 5 (6) cm samt öka 12 (14) 12 (14) m jämnt fördelat
över sista resårvarvet = 104 (112) 120 (128) m. Byt till rundsticka
nr 6 och rm samt sticka mönster enligt diagram 1 (chart 1). Fortsätt
sedan endast i bottenfärg tills hela fram och bakstycket mäter 25 (28)
33 (36) cm, sticka inte de sista 5 (4) 4 (5) m på sista varvet. Tag
ej av garnet.
ÄRM: Lägg med strumpstickor nr 4,5 och bottenfärg upp 24 (24) 26
(28) m. Tag ihop till en ring och sticka resår 1 rm, 1 am i 5 (5) 5 (6)
cm samt öka 12 (12) 14 (12) m jämnt fördelat över sista resårvarvet
= 36 (36) 40 (40) m. Byt till rundsticka nr 6 och rm. Sticka mönster
enligt diagram 1 (chart 1) samt öka för ärmbredden 1 m i början och
1 m i slutet på sista varvet. Byt till bottenfärg och rm samt öka för
ärmbredden 1 m i början och 1 m i slutet på vart 6:e varv 3 (4) 4 (5)
gånger = 44 (46) 50 (52) m. Fortsätt rakt upp utan ökning tills ärmen
mäter 25 (29) 35 (38) cm. Sätt de sista 5 (5) 5 (5) m och de första
5 (4) 4 (5) m på varvet på en tråd och spara för ärmhålssömmen =
34 (37) 41 (42) m. Sticka andra ärmen lika.

Yllefabriksvägen 34, 811 95 Järbo. Tel: 0290-706 30. Fax: 0290-706 35. E-post: info@jarbo.se
www.jarbo.se

Fortsättning... Barn [90299]

repeat = upprepa
center front = mitt fram
begin sleeve = börja för ärm
begin body = börja för fram och bakstycke
110:122: skip rnd 3 = hoppa över varv 3 för storlek 110 (122)
rnd 15: 133 (147) 161 (168) sts = varv 15 : 133 (147) 161 (168) m.
Teckenförklaring;
Oatmeal = ljusbrun
Black heather = svart
White = vit
K2tog = sticka 2 rm tillsammans.
Sts = maskor
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