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Jacka och keps 
Storlek:   6- 12- 24 månader

Övervidd:  60- 64- 70 cm

Längd:  28- 32- 36 cm

Ärmlängd: 20- 23- 27 cm

Garnåtgång: enfärgad 1-1-1 nyst. melerad 2-2-3 nyst

Stickor:  4 och 5 mm. Rundsticka nr 4-40 cm

Delbar dragkedja: 30-35-40 cm

Masktäthet: 17 m x 22 v = 10 x 10 cm

Kantmaska = km stickas rät alla varv

Bakstycke: Lägg med st nr 4 och enf. Garn upp 52-56-64 

m. Sticka resår 2 rm 2 am i 3 cm. Byt till slätstickning och 

melerad garn och st nr 5. Sticka rakt upp tills arb mäter 

14-17-20 cm, sticka nu mönster enl. diagrammet resten av 

arbetet, börja vid pilen för resp. storlek. + 1 km strl. 6 och 

12 mån. Samtidigt när arbetet är 15-18-21 cm avmaskas för 

ärmhål i båda sidor i början av varven med 3,2,1 m = 40-

44-52 m. När arbetet är 27-31-35 cm maskas de mittersta 

20-20-22 m av för nacken. Sätt axelns maskor på en tråd 

eller avmaskningsnål att vila.

Höger framstycke: Lägg med enf. Garn upp 26-28-32 m på 

st nr 4 och sticka resår som på bakstycket. Byt till melerat 

garn och st nr 5. Sticka slätstickning med 2 rm i framkanten 

på alla varv. När arbetet mäter 14-17-20 cm stickas mönster 

enl. diagrammet, med 2 rm i framkanten. Maska samtidigt 

av för ärmhål i sidan som på bakstycket. När arbetet är 

24-28-31 cm avmaskas för halsen i vänster sida de första 

5,4- 5,4- 6,5 m i början av varvet. Sätt axelns m på en tråd 

eller avmaskningsnål att vila. Sticka vänster framstycke lika 

men åt motsatta hållet.

Ärmar: Lägg på st nr 4 upp 32-34-36 m med enf. garn  och 

sticka resår 2 rm 2 am i 3 cm. Byt till st nr 5 och melerat 

garn. Öka 1 m på varannan cm 5-6-7 ggr i var sida. När 

ärmen är 15-18-22 cm avmaskas i båda sidor 3,2,1 m. När 

ärmen är 20-23-27 cm maskas rest m av.

Montering: Sticka ihop axlarna. Sätt axlarnas maskor på 

var sin sticka nr 4. Lägg fram och bakstycke räta mot räta 

och tag 1 m från var sticka, sticka ihop och maska samtidigt 

av.  

Krage: Plocka från rätsidan runt halsringningen upp, med 

början på höger sida, ca 52-56-60 m med enf. garn med st 

nr 4. Sticka resår 2 rm 2 am i 4 cm. Maska av samtliga m i 

resår. Sy i ärmarna. Sy ärm och sidsömmar. 

Tips: Fickor kan man sticka i lagom storlek och sy dit på 

framstyckena ifall man vill. 
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½ skärm

Keps
Börja med skärmen: Lägg upp 32-34-36 m på st nr 4 med enf. garn. Sticka 

4 varv slätstickning, sen lämnas 1 m ostickad i början på varvet. Gör så här: 

sticka tills 1 m återstår, vänd, plocka upp tråden mellan maskorna före den 

m som ska stickas, sticka ihop tråden med den 1:a m till 1 m. Sticka fram till 

1 m återstår, vänd, plocka upp tråden mellan maskorna före den m som ska 

stickas, och sticka ihop tråden och den 1:a m till 1 m. Sticka så med 1 m mer 

ostickad för varje varv till det är 14 m på mitten. Sticka nu 1 m MER för varje 

varv tills alla 32-34-36 m stickas igen. Lämna maskorna att vila. 

Lägg nu med rundst nr 4 och enf. garn upp 25-26-27 m, plocka upp de 32-

34-36 m från skärmen och lägg slutligen upp 25-26-27 m = mitt bak, sätt en 

markering. Sticka med enf. garn i  resår 2 rm 2 am i 6 varv över alla 82-86-90 

m. Byt till st nr 5 och slätstickning med melerat garn. Sticka över de mittersta 

14 m mitt fram i mönster enl. diagrammet. När arbetet mäter från resårkanten 

4-5-6 cm, stickas slätst. över alla m och: minska 2 m- öka 2 m -minska 2 m. 

Minska på nästa varv 8 m jämnt fördelat över varvet. Upprepa minskningen 2 

ggr vart 4:e varv och 3-4-4 ggr vartannat varv. Sticka sen 2 varv och på nästa 

varv stickas m ihop 2 och 2 v ut. Tag av garnet och trä genom de rest m, drag 

till och fäst väl på avigan. 

Montering: Klipp till en skärm i hård papp eller plast enl skiss. Trä i den i skär-

men och sy till på undersidan.


