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Flätmönstrad jumper med öppen krage
Storlek: XS-S-M-L-XL
Plaggets ½ övervidd: 46-50-54-58-62 cm
Längd: 58-60-62-64-66 cm
Under ärmslängd: 42-43-43-43-43-43 cm
Garnåtgång: Mohair No 1 904: 4-5-5-6-6 nystan á 50 gram
Stickor: 5 och 6 mm ev. 1 flätsticka
Kantmaska 1:a och sista m stickas rät alla varv. 
Masktäthet: 19 m och 22 varv flätstickning på st nr 6 = 10 x 10 cm
Stickgrovleken är bara en vägledning, gör masktäthetsprov!
Får du för många maskor byter du till grövre stickor, får du för få maskor byter du till tunnare stick-
or.

Bakstycke: Lägg på st nr 5 upp 86-98-102-110-116 m på st nr 5 och sticka resår 2 rm 2 am i 12 cm. 
Byt till st nr 6 och sticka flätmönster enl diagrammet. Sticka ennligt följande indelning: XS; 1km 84 
m flätmönster 1km. -  S; 1km 2 rm 92 m flätmönster 2 rm 1km - M; 1km  100 m flätmönster 1km - L; 
1km 108 m flätmönster 1km - XL: 1km 3rm 108 m flätmönster 3rm 1km. Sticka mönster rakt upp tills 
arbetet mäter 38-39-39-40-41 cm och maska av i båda sidor för ärmhål på vartannat varv med XS; 
3,2,2,1,1,1m - S; 3,2,2,1,1,1,1m - M; 3,2,2,2,1,1,1m - L; 3,3,2,2,1,1,1m - XL; 3,3,2,2,2,1,1,1m = 66-
76-78-84-86 m. Fortsätt med flätmönster över rest m. När ärmhålen är 18-19-21-22-23 cm avmaskas 
för nacken de mittersta 30-32-34-36-36 m och var sida stickas för sig. Minska av ytterligare 1,1 m 
för nacken och maska av för axlarna med XS; 5,5,6m -S; 6,7,7m - M; 6,7,7m - L; 7,7,8m - 7,8,8m på 
vartannat varv.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika som på baksstycket tills ärmhålen är 12-13-15-16-17 cm. 
Maska av för halsen 14-16-18-20-20 m, sticka var sida för sig och minska ytterligare på vartannat 
varv med 3,2,2,1,1m. = 20-24-24-26-27 m. Maska av för axlarna som bak .
Ärmar: Lägg på st nr 5 upp 44-46-50-50-52 m och sticka resår som på bakst. Byt till st nr 6 och flät-
mönster enl följande ind: XS; 1km 3rm 36 m flätmönster 3rm 1km - S; 1km 4rm 36 m flätmönster 4rm 
1km - M; 1km 48 m flätmönster 1km - L; 1km 48 m flätmönster 1km -XL; 1km 1rm 48 m flätmönstser 
1rm 1km. Öka 1 m i var sida på vart XS; 6:e varv 10 ggr - S; 6:e varv 10 ggr  - M; växelvis vart 4:e 
och 6:e varv 12 ggr - L; växelvis vart 4:e och 6:e varv 13 ggr - XL; vart 4.e varv 14 ggr. Sticka med 
de ökade m vartefter. När ärmen är 42-43-43-43-43 cm minskas i båda sidor på vartannat varv med  
XS; 3,2,2,1,1,1m - 
S; 3,2,2,1,1,1,1m - M; 3,2,2,2,1,1,1m - L; 3,3,2,2,1,1,1m - XL; 3,3,2,2,2,1,1,1m. Maska av de rest 
44-44-50-50-50 m på en gång.
Montering och krage: Sy ihop höger axelsöm. Plocka upp runt halsen 1 m i varje maska/varv på st 
nr 5 och sticka resår 2rm 2am i 20 cm. Lyft den 1:a m rät och sticka den sista m rät. 
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X = avig maska på rätan, rät m på avigan
O = rät maska på rätan, avig maska på avigan
OOOO = Sätt 2 m på en flätst. framför arb,
              st 2rm, sticka m från flätst. rät.
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Garnet kommer från                            
Mohair No1       

Vill du se mer av vår design? 
Titta på Internet
www.garngrossisten.se

662-344


