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STORLEK
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år

PL AGGETS MÅTT
Övervidd: (63) 67 (72) 76 (80) 86 cm
Hel längd: (34) 38 (42) 46 (48) 50 cm
Ärmlängd: (23) 26 (29) 32 (35) 38 cm, eller 
önskad längd
Alla mått gäller färdigt plagg, kroppsmått + 
rörelsevidd. Dessa mått är beräknade efter 
angiven masktäthet.

GARN
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35 % ull, 50 
gram = ca 100 meter)

GARNÅTGÅNG
Beigemelerat 2650: (4) 4 (5) 6 (7) 8 nystan
Kitt 1015: 1 nystan alla storl
Gråmelerat 1042: 1 nystan alla storl

REKOMMENDER ADE STICKOR
Rundst och strumpst 4½ och 5 mm

MASKTÄTHET
19 m slätst på st 5 = 10 cm
Nr på stickan är bara vägledande. Får du fler 
antal m på 10 cm, byt till tjockare st, får du 
mindre antal m på 10 cm byt till tunnare st.

FR AM- OCH BAKSTYCKE
Lägg upp med beigemelerat på rundst 4½, 
(120) 128 (136) 144 (152) 164 m. Sticka runt i 
resår 1 rm, 1 am i (4) 4 (4) 5 (5) 5 cm.
Byt till rundst 5.
Sätt ett märke i var sida med (60) 64 (68) 72 
(76) 82 m på var del.
Sticka slätst till arb mäter (20) 23 (26) 29 (30) 
32 cm.
Maska av för ärmhål 8 m i var sida (= 4 m på 
var sida om märkena).
Lägg arb åt sidan och sticka ärmar.

ÄRM
Lägg upp med beigemelerat på strumpst nr 
4½, (34) 36 (38) 40 (42) 44 m. Sticka runt i 
resår 1 rm, 1 am i (4) 4 (4) 5 (5) 5 cm.
Byt till strumpst 5.
Sätt ett märke runt första och sista m (= 
märkm).
Sticka slätst till ärmen mäter 6 cm.
Öka 1 m på var sida om märket.
Upprepa ökningen med ca (4) 4 (4) 4 (3½) 
3½ cm mellanrum till totalt (44) 46 (50) 54 
(58) 62 m.
Sticka till ärmen mäter (23) 26 (29) 32 (35) 38 
cm, eller önskad längd.
Maska av 8 m mitt under ärmen (= märkm + 3 
m på var sida).
Lägg arb åt sidan och sticka en ärm till.

RUNT OK
Sätt in ärmarna på fram- och bakstycke = 
(176) 188 (204) 220 (236) 256 m.
Börja i en sammanfogning på bakstycket.
Sticka (2) 4 (6) 8 (10) 12 v slätst, samtidigt 
som det minskas (8) 4 (4) 4 (4) 8 m på sista v 
= (168) 184 (200) 216 (232) 248 m.

Sticka enl diagram, och minska som 
diagrammet visar = (74) 78 (82) 86 (90) 94 m.
La m vara på st till halskant.

MONTERING
Sy ihop under ärmarna.
HALSK ANT
Byt till rundst 4½ och sticka med 
beigemelerat runt i resår 1 rm, 1 am i (10) 10 
(12) 12 (14) 14 cm.
Maska av i resår.

JUMPER
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Upprepa

= (126)138(150)162(174)186 m

= (84)92(100)108(116)124 m

Minska (10)14(18)22(26)30 m jämnt fördelat
= (74)78(82)86(90)94 m

Börja här

  Kitt
  Gråmelerat
  Beigemelerat
  2 rm tillsammans




