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Randig damjumper

Design och beskrivning: Ingrid Åhman
Storlek: S(M)L(XL)XXL
Bröstvidd: 90(98)106(116)125 cm
Längd: 55(57)59(60)61 cm
Garnåtgång: Bottenfärg (BF) marin732/röd 757: 2(2)3(3)4 nyst.
Mönsterfärg (MF) 1: jeansblå 743/rosa 737: 2(2)2(2)2 nyst.
Mönsterfärg 2: vit 701/gul 710: 1(1)1(1)2 nyst.
Mönsterfärg 3: kornblå 723/grön 724: 1(1)1(1)2 nyst.
Mönsterfärg 4: beige 753/kornblå 723: 1(1)2(2)2 nyst.
Stickor: 4 och 5 mm, Rundsticka 4-60 cm
Masktäthet: 17 m och 24 v slätstickning på st nr 5 = 10 x 10 cm.
Randning I (fram och bakstycke)
BF: 8 v
MF1: 18 v
MF2:10 v
MF3: 12 v
MF4: 16 v
BF: 12 v
MF1: 10 v
MF2: 4 v
MF3: 4 v
MF4: 10 v
BF: Resten av arbetet.

Randning II (ärmar)
MF4: 10 v
MF3: 4 v
MF2: 4 v
MF1: 10 v
BF: 12 v
MF4: 16 v
MF3: 12 v
MF2: 10 v
MF1: 18 v
BF: resten av arbetet.

Bakstycke: Lägg på st nr 4 och BF upp 74(78)86(94)102 m och sticka 1 v räta, därefter stickas resårst. 3rm, 1am i 8
cm (alla storlekar). Byt till st nr 5 och slätstickning enl. randning I. När arbetet mäter 13 cm ökas 2 m vart 8:e varv 4
ggr enl följande: Sticka 28(31)33(36)39 m, öka 1 m sticka 18(18)20(24)24 m, öka 1 m, sticka 28(31)33(36)39 m. OBS!
maskantalet mellan ökningarna ökar med 2 m varje gång du ökar. När arbetet mäter 35(36)37(37)37 cm, avmaskas för
ärmhål 5(6)6(7)8 m i var sdia 1 ggr. Sticka 2 v, därefter börjar raglanint: sticka 2rm, 2rm tillsammans i bakre maskbågen, sticka tills det återstår 4m, sticka ihop 2m rät tills. i främre maskbågen, 2rm. Denna raglanint. upprepas vartannat
varv 4(5)6(6)6 ggr. Sticka tills arbetet mäter 50(52)54(56)58 cm och sätt de mittersta 28(30)30(32)36 m på en avmaskningsnål för nacken. Sticka vidare var sida för sig. Maska av ytterligare mot nacken 2(1)1(2)2 m 1ggr. Sticka tills
arbetet mäter 55(57)59(60)61 cm, maska av axelns maskor på en gång. Sticka den andra sidan lika men åt motsatta
hållet.
Framstycke: Lägg upp och sticka som på bakstycket tills arbetet mäter 46(46)48(49)51 cm. Sätt de mittersta
20(20)22(22)26 m på en avmaskningsnål för halsen och sticka vidare var sida för sig. Avmaska ytterligare mot halsen
vartannat varv på storlek S(M)L 2m 2 ggr, 1 m 2 ggr. På storlek (XL)XXL 2m 2 ggr, 1 m 3ggr. När arbetet är lika långt
som bakstycket maskas axeln m av. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.
Ärmar: Lägg på st nr 4 och BF upp 40(40)40(44)44 m och sticka 1 v räta, därefter resårstickning 3rm, 1am i 8 cm. Byt
till st nr 5 och slätstickning enl. randning II. På 1:a varvet ökas jämnt fördelat 10 m (alla storlekar). Öka sen 1 m i var
sida vart 4:e v 5(7)7(9)11 ggr, och sen 1 m vart 6:e varv 2(4)6(4)4 ggr. Maska av för ärmhål som på bakstycket när
ärmen är 46(46)46(45)45 cm. Efter raglanint. sticka 4 varv, maska sen av 3m i var sida vartannat varv 3ggr, 5 m i var
sida 2ggr. Sticka tills ärmen är 56(56)56(57)57 cm. Maska av de rest. maskorna löst.
Montering: Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop axlarna. Plocka upp ca. 80(86)88(90)92 m på
rundsticka nr 4 och BF runt halsringningen inkl. m från avmaskningsnålarna. Sticka slätstickning i 8 v. Maska av löst.
Sy i ärmarna. Sy sid och ärmsömmar. Tips! Dela tråden vid montering så blir sömmen smidigare.

