


1806 - Jumper med veck i Mayflower Easy Care.  
 

Storlek: S (M) L (XL) 2XL (3XL) 

Bröstvidd cm: 116 (120) 124 (128) 132 (136) 

Hel längd cm: 50 (52) 54 (56) 58 (60) 

Garnåtgång: 

fg. 039, Isblå, nyst.; 
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Stickor: 2½ och 3 

Rundstickor 40 och 80 cm: 2 ½ och 3 

Garn: Mayflower Easy Care, 100% merino ull, 185 m/50 g 

Tillbehör: 1 strumpst 2½, 2 maskmarkörer + bomullstråd i en avvikande färg.  

2 st resårband 1½ cm breda och i passande längd till manschetterna. 

Masktäthet: 28 m och 40 v på st 3 i slätst = 10 x 10 cm 

 

För att uppnå bästa resultat rekommenderar vi att arbetet stickas med KnitPro stickor. KnitPro är 

kvalitativa och professionella arbetsredskap till stickning och virkning. 

 

 

Bak- och framstycke: 

Stickas samlat på rundst upp till ärmhålen. Lägg 

på rundst 2½ upp 324 (336) 346 (358) 370 (380) 

m och sticka 2 cm slätst. Sticka 1 v avigt och 

sticka igen 2 cm slätst. Trä i en strumspst i 

maskorna i uppläggningsvarvet, ca 20 m åt 

gången. Vik jumperns kant in mot baksidan, lägg 

strumpst bakom rundst och sticka ihop maskorna 

rät med 1 m från varje sticka. Fortsätt på detta 

sätt tills kanten är upplagd hela vägen runt. Byt till 

st 3 och fortsätt i slätst, sätt en markör vid varvets 

början och efter 162 (168) 173 (179) 185 (190) m 

till ”sidosömmar”. När arb mäter 8 cm, sätts 

markeringstrådar så här: (Det är en bra idé att 

använda tråd i en avvikande färg, så blir det 

lättare at sy ihop vecken senare. Trådarna ska 

vara ca 15-20 cm långa). Sätt en markeringstråd 

efter den 26:e (28:e) 30:e (32:e) 34:e (36:e) m, 

efter var 14:e m 3 ggr, efter den följande 26:e 

(28:e) 29:e (31:e) 33:e (34:e) m, efter var 14:e m 

3 ggr och sticka de sista 26 (28) 30 (32) 34 (36) m 

fram till markeringen i ”sidosömmen” = 162 (168) 

173 (179) 185 (190) m. Uppr proceduren med att 

sätta markeringstrådar på samma sätt efter 

”sidosömmen”. Det är nu 8 markeringstrådar på 

både fram- och bakst samt en markör i var 

”sidosöm”. Trådarna vävs med upp genom arb för 

vart 4:e v. När arb mäter 17 (18) 19 (20) 21 (22) 

cm, har veckens fått den höjd de ska ha och 

markeringstrådarna vävs en sista gång genom 

arb. Sticka nu vidare utan att sticka med 

markeringstrådarna - de ska endast hänga till 

senare. Fortsätt rakt upp tills arb mäter 29 (30) 31 

(32) 33 (34) cm. Nu delas arb i ”sidosömmarna” till  

 

bak- och framstycke = 162 (168) 173 (179) 185 

(190) m per stycke.  

 

Bakstycket: 

Sticka fram och tillbaka i slätst tills ärmhålen 

mäter 17 (18) 19 (20) 21 (22) cm. Sätt de 

mittersta 48 (50) 51 (53) 55 (56) m på en 

avmaskningsnål till halsringningen och sticka 

färdigt var sida för sig. Maska av mot halsen på 

vartannat v ytterl 1x2 m och 1x1 m. När ärmhålet 

mäter 19 (20) 21 (22) 23 (24) cm sätts de 

resterande 54 (56) 58 (60) 62 (64) m på en 

avmaskningsnål till axeln. Sticka den andra sidan 

lika men åt motsatt håll. 

 

Framstycket: 

Stickas lika som för bakst men med djupare 

halsringning: När ärmhålet mäter 13 (14) 15 (16) 

17 (18) cm, sätts de mittersta 24 (26) 27 (29) 31 

(32) m på en avmaskningsnål till halsringningen 

och var sida stickas färdigt för sig. Maska av mot 

halsen på vartannat v ytterl 1x5 m, 1x4 m, 1x3 m, 

1x2 m och 1x1 m. När ärmhålet mäter 19 (20) 21 

(22) 23 (24) cm stickas axeln ihop med den 

motsvarande axeln på bakst så här: Lägg ihop 

stickorna med axelmaskorna räta mot räta och 

sticka ihop maskorna rät med 1 m från varje 

sticka, maska samtidigt av. Sticka den andra 

sidan lika men åt motsatt håll. 

 

Ärmarna: 

Lägg på st 2½ upp 108 (112) 116 (120) 124 (128) 

m och sticka 2 cm slätst. Sticka 1 v avigt och 



sticka igen 2 cm slätst. Lägg upp kanten på ärmen 

på samma vis som på fram- och bakst. Byt 

därefter till st 3 och fortsätt i slätst. Sticka rakt upp 

tills ärmen mäter 35 (35) 36 (36) 37 (37) cm och 

maska av.  

 

Montering: 

Ståkrage: Med rundst 3 plockas det upp 20 m + 

de vilande 24 (26) 27 (29) 31 (32) m + 20 m längs 

framst halsringning och 6 m + de vilande 48 (50) 

51 (53) 55 (56) m + 6 m längs bakst halsringning 

= totalt 124 (128) 130 (134) 138 (140) m. Sticka 

runt i slätst. När kragen mäter 4 cm, stickas 1 v 

avigt och därefter igen 4 cm slätst. Maska av löst. 

Vik in kragen mot avigs i vikvarvet och sy fast den 

längs halsringningen med elastiska stygn. Pressa 

arb försiktigt med ånga – Det är absolut lättast 

innan du syr ihop vecken!  

Veck: Sy ihop vecken med maskstygn från räts så 

här: Bakst: Vik det första vecket efter den 26:e 

(28:e) 30:e (32:e) 34:e (36:e) m från sidosömmen 

(den första markeringstråden), de nästa 14 m ska 

ligga inne i vecket med 7 m till var sida, vik ihop 

arb så den andra markeringstråden löper parallelt 

med den första. Sy ihop vecket med maskstygn 

längs markeringstrådarna över 10 cm – från 8 cm 

från nederkanten och upp till där som 

markeringstrådarna slutar (18 cm). Vik nästa veck 

efter den 3:e markeringstråden, de nästa 14 m 

ska ligga inne i vecket med 7 m till var sida, vik 

ihop arb, så den 4:e markeringstråden löper 

parallelt med den 3:e. Sy ihop vecket på samma 

sätt som det första. Fortsätt på detta sätt med att 

vika och sy det 3:e och 4:e vecket på bakst. Det 

är ett avstånd på 26 (28) 29 (31) 33 (34) m mellan 

det 2:a och 3:e vecket = mitt på bakst. Fortsätt 

med att sy vecken på samma sätt på framst. Sy 

ihop ärmarna och lämna ett litet hål öppet till 

resårbandet i sömmen i nederkanten. Dra 

resårbandet genom löpgången, sy ihop det och sy 

igen hålet. Sy i ärmarna.  

 

LH  


