Esther Jumper
No. 2003-193-2584
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Material:

Mönsterinformation:

Strumpstickor 4,5 och 5 mm
Rundsticka 4,5 mm 80 cm
Rundsticka 5 mm 80 cm

Jumpern stickas från ärm till ärm.
Jumpern stickas med 1 tråd av varje
garnkvalité.
Slutligen plockas upp maskor runt halsen
och runt midjan för resår.

5 (5) 6 nystan Highland Wool fg. 37
5 (5) 5 nystan Super Kid Silk fg. 36

Tekniker
Storlek:

Här hittar du video av de olika tekniker som
används i mönstret:
Veck https://www.youtube.com/watch?v=wqp3Jv
9PKWw
Magic loop https://www.youtube.com/watch?v=FtLaIlfM
HMg&t=
Elastisk avmaskninghttps://www.youtube.com/watch?v=qzSYcn
P6XzI

S/M (M/L) L/XL

Mått:
Bredd ung: 46 (48) 52 cm
Längd ung.: 45 (46) 47 cm

Stickfasthet:
17 maskor = 10 cm
24 varv = 10 cm
Det er viktigt att maskornas höjd stämmer
med stickfastheten eftersom att jumpern
stickas på tvären och att just höjden avgör
om jumpern kommer passa

Hashtaggar för sociala medier
#hobbiidesign #hobbiiesther

Köp garnet här:
http://shop.hobbii.se/esther-jumper

Flätvridning på ärm

Halsringning
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Ärm
Lägg upp 38 (40) 42 maskor på strumpstickor 4,5 mm och sticka runt i resårstickning *1 rät,
1 avig* till arbetet mäter 10 cm.
Byt till strumpstickor 5 mm. Fäst en markör på varvets början.
Veck - se länk
Sticka 8 varv slätstickning. Sticka ihop maskorna med maskorna från 2:e varv efter ditt byte
av stickor.
Sticka runt i mönsterstickning enligt diagrammet.
På första varvet ökas jämnt till 56 maskor.
Ärm
Fäst en markör på varvets början och på varje sida av mittersta 28 maskor som stickas enligt
diagrammet.
Öka på vart 4:e varv på varje sida av markören på varvets början, såhär: Sticka 1 rät, plocka
upp länken och sticka den vriden räta, sticka vidare till 1 maska före markören, plocka upp
länken och sticka den vriden räta.
På nästa varv stickas flätor över 2 x 14 maskor enligt diagrammet.
Öka till du har 100 maskor. Sticka vidare till ärmen mäter ung. 48 cm.
Jumper
Jumpern stickas fram och tillbaka på rundstickan med slätstickning mellan flätorna.
Lägg upp 25 (26) (27) maskor med kedjeuppläggning för sidsöm.
Vänd och sticka avigt i de nya maskorna och i ärmens maskor. Lägg upp 25 (26) 27 maskor
med kedjeuppläggning för andra sidsömmen = 150 (152) 154 maskor.
Axel
Sticka till arbetet mäter 10 cm från sidsömmen. Avsluta med ett avigt varv.
Sticka från rätsidan fram till mitt på ärmen = 14 mönstermaskor på varje sida.
Arbetet är nu i två delar och framstycke och bakstycke stickas färdigt var för sig och samlas
ihop igen vid axeln. Uppmärksamma att diagrammet stämmer.
Framstycke
Minskningar, halsringning
Varv 1, rätsidan: sticka mönsterstickning över första 14 maskor, sticka 2 maskor räta
tillsammans, sticka färdigt varvet.
Varv 2, avigsidan: avigt över avigt.
Fortsätt med minskningarna på alla rätvarv tills du har minskat 11 (12) 13 gånger och tills
halsen mäter 13 (14) 15 cm mätt från axeln.

Hobbii.se - Copyright © 2019 - Alla rättigheter förbehållna.

Sida 3

Ökningar, halsringning
På alla rätvarv ökas såhär: sticka mönsterstickning över 14 maskor, sticka 1 rät, plocka upp
länken mellan 2 maskor och sticka den vriden räta, sticka rätmaskor varvet ut.
Öka 11 (12) 13 gånger. Halsen mäter nu 13 (14) 15 cm.
Låt maskorna vila och sticka ryggstycket.
Bakstycke
Minskningar, halsringning
Varv 1, rätsidan: sticka räta tills det återstår 17 maskor, sticka 2 maskor räta tillsammans, 1
rät och sticka mönsterstickning över återstående 14 maskor.
Varv 2, avigsidan: avigt över avigt.
Varv 3, rätsidan: sticka räta och mönsterstickning över alla maskor.
Varv 4, avigsidan: avigt i varje maska.
Fortsätt med minskningar på varje rätsida tills halsen mäter 13 (14) 15 cm mätt från axeln
och tills du har minskat 6 (6) 6 gånger.
Öka maskantalet igen som på framstycket på vart 4:e varv från rätsidan.
OBS! Uppmärksamma på att diagrammets mönster stämmer överens med ditt framstycke.
Axel
Arbetet samlas och nu stickas över hela jumpern igen. Sticka fram och tillbaka till arbetet
mäter 10 cm, avmaska maskorna i sidsömmen och sticka runt på ärmen.
Ärm
Fäst en markör mitt under ärmen. Minska på varje sida av markören.
Minskningar
På varje sida av markören minskas genom att sticka fram till 3 maskor före markören, *2
maskor vriden räta tillsammans, 2 räta, 2 maskor räta tillsammans*.
Minska på vart 4:e varv tills du har 56 maskor. Sticka rakt upp till samma längd som på
första ärm.
Ärmkant och veck
Minska jämnt till 38 (40) 42 maskor.
Sticka ett veck som på första ärm.
Byt till 4,5 mm stickor och sticka runt i resårstickning *1 rät, 1 avig* till resåren mäter 10 cm.
Maska av med elastisk avmaskning.
Montering
Sy i hop sidsömmen med maskstygn.
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Midja-resår
Med rundsticka 4,5 mm, plocka upp maskor längs med jumperns nedersta kant. Sticka 7 cm
resår *1 rät, 1 avig*, på första varvet stickas resårmaskorna vriden räta.
Maska av med elastisk avmaskning.
Halsringning
Med 4,5 mm sticka, plocka upp maskor längs med halskanten. På första varv stickas varje
maska vriden avig. Sticka ytterligare ett varv avigt, maska av på avigsidan med elastisk
avmaskning.

Mycket nöje!
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Räta på rätsidan, avigt på avigsidan
Avigt på rätsidan, räta på avigsidan
Låt 3 maskor vila framför arbetet, sticka 3 räta, sticka de vilande maskor
Låt 3 maskor vila bakom arbetet, sticka 3 räta, sticka de vilande maskor
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