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Högt V-ringad barnjumper med strukturmönster
Design och beskrivning Ingrid Åhman
Storlek. 2(4)6(8)10(12) år
Övervidd: 68(74)78(84)92(98) cm
Hel längd: 36(40)44(48)54(58) cm
Ärmlängd: 27(30)34(38)41(45) cm
Garnåtgång: 3(4)5(6)7(8) nyst á 50 gram av fg1 marinblå 306
1(2)2(3)3(3) nyst á 50 gram av vinröd 309
Stickor: 3½ och 4. Rundsticka 40 cm- 3½.
Avmaskningsnålar: 4 st
Masktäthet: 20 m x 29 v = 10 x 10 cm.
Kantmaska: Km = 1:a och sista m stickas rät alla varv.

Randning fram och bakstycke: 
 Fg 2- 6 varv slätstickning. 
*Fg 1- 1 v avig från rätan, 9 v slätstickning. Fg 2 - 1 v avig från rätan, 5 v slätstickning.* Upprepa * till *.
Randning ärmar: 
 Fg 2 - 6 v slätstickning. 
*Fg 1 - 1 v aviga från rätan, 9 v slätstickning, 1 v aviga från rätan, 5 v slätstickning,* upprepa * till *.

Bakstycke: Lägg på st 3½ och fg 1 upp 70(76)80(86)94(100) m och sticka 1 v räta. Därefter resårst 2 rm 2 am 
innanför km i 4(4)4(5)5(5) cm . Minska 1 m i ena sidan på sista v. Byt till st 4 och randning enl. ovan. När arb mäter 
34(38)42(46)52(56) cm maskas de mittersta 19(21)23(25)27(29) m av och var sida stickas färdig var för sig. Maska av 
ytterligare mot nacken vartannat varv 2,1 m.  När arb. Mäter 36(40)44(48)54(58) cm maskas axelns maskor av eller 
sätt dom på en avmaskningsnål. Andra sidan stickas lika men åt andra hållet.

Framstycke: Lägg upp och sticka lika som för bakstycke tills arb mäter 27(30)32(35)39(41) cm. Nu delas arb för 
v-ringningen. Maska av den mittersta m (1m) Sätt vänster sida m på en avm. nål. Sticka varvet ut. 
Höger sida: Minska för v-ringningen från rätsidan vartannat varv innanför 2 m = 2 rm 2 m tillsammans i bakre 
maskbågen 12(13)14(15)16(17) ggr. Maska av eller sätt axelns m på en avm nål. när arb mäter 36(40)44(48)54(58) 
cm. 
Vänster sida:  Sticka lika höger men åt motsatt håll. Gör int. så här från rätan. Sticka tills 4 m återstår, 2 rm 
tillsammans i främre maskbågen 2rm. 

Ärmar: Lägg på st nr 3½ och fg 2 upp 34(34)38(38)42(42) m. Sticka 1 v räta. Därefter  resårstickning 2rm 2am 
innanför km i 4(4)5(5)6(6) cm. Byt till st 4 och öka på 1:a varvet 8 m jämnt fördelat. Sticka randning enl ovan. Öka 
samtidigt innanför km i var sida 1 m på vart 6:e varv tills det finns 64(68)74(82)90(94) m på stickan. Maska av när arb. 
mäter 27(30)34(38)41(45) cm.

Montering: Fäst alla trådar, lägg delarna mellan fuktiga duka och låt torka. Sy eller sticka ihop båda axlarna. Halskant: 
plocka med rundst 3½ upp med fg 2 från rätan ca 78(82)86(90)94(100) m. Sticka fram och tillbaka 1 v räta. Därefter 
resårst 2 rm 2 am i 2(2)2(2)2½(2½) cm. Maska av i resårst. Lägg resårkanten omlott mot v-ringningen och sy till mot 
halskanterna. Sy ärm och sidsömmar.
Ihopstickade axlar: sätt m för axlarna på var sin sticka, vända åt samma håll, räta mot räta. *sticka 1 m från var sticka 
tillsammans till 1 m med hjälp av en tredje sticka, sticka ihop de följande 2 m på samma sätt, lyft den första m över 
den andra m* = 1 m kvar på den tredje stickan. Upprepa * till * tills alla m är avmaskade.
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