
 Tilda, 50% bomull, 50% akryl
Garnalternativ: Baby Tencel, Blue Ocean Cotton, Moshi.

Storlek:  XS    (S) M (L) XL (XXL)
Garnåtgång: 6 (7) 7  (8) 9 (10) n fg 532
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2712 Damjumper med hålmönster på framstycket
Garnkvalite TILDA, 50% bomull , 50% akryl 
Storlek: XS (S) M (L) XL (XXL)    
Plaggets mått,
Bröstvidd: 80 (89) 94 (108) 117 (126) cm
Hel längd: 54 (56) 58 (60) 62 (64) cm
Ärm längd: 14 (15) 16 (17) 18 (19) cm
Garnåtgång: 6 (7) 7 (8) 9 (10) n.fg 532 (gul)
Garnalternativ: Baby Tencel, Blue Ocean Cotton, Moshi. 
Stickor: 3 alt 3,5 mm
Rundsticka: 3 mm 40 cm
Design & Text: Katarina Segerbrand
Foto: John Ahlberg

Masktäthet: 26 m och 35 v slätstickning på st 3 alt 3,5. 25 m och 32 v hålmönster på st 3 = 10 x 10 cm. OBS! 
.RQWUROOHUD�PDVNWlWKHWHQ� QRJD�� 6WLFNDU� GX� KnUW� E\W� WLOO� JU|YUH� VWLFNRU�� 6WLFNDU� GX� O|VW�� E\W� WLOO� ¿QDUH� VWLFNRU��
Stämmer inte masktätheten får plagget fel storlek och angiven garnåtgång kan ändras.

OBS! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v = kantmaska (kantm). Kantm ingår ej i mönstret.

Öka 1 m = ta tråden mellan m, vrid den och sticka 1 rm. 
Enkel Intagning i början av v: lyft 1 m rät, lyft nästa m rät, sticka dessa 2 m tillsammans rät i bakre maskbågen
Enkel Intagning i slutet av v: sticka 2 m tillsammans rät

Hålmönster se diagram (6 + 2 m)

Bakstycket: Lägg med st 3 alt 3,5 upp 106 (118) 124 (142) 154 (166) m och sticka  resår 1 rm, 1 am i 4 cm.. Nu 
stickas slätstickning. När arbetet mäter 38 (39) 40 (41) 42 (43) cm maska av i var sida 5-3-2-1-1-1-1-1-1 (5-3-
2-1-1-1-1-1-1-1-1-1) 5-3-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1 (5-3-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1) 5-3-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
1-1-1-1-1-1-1-1 (5-3-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1) m för ärmhålet. När hela arbetet mäter 52 
(54) 56 (58) 60 (62) cm sätts de mittersta 34 (34) 36 (36) 38 (38) m för nacken på en tråd och sticka var sida för 
sig. Maska av ytterligare 2-1 m. Sätt axelns m på en tråd hela arbetet mäter 54 (56) 58 (60) 62 (64) cm.

Framstycket:  Lägg med st 3 upp 106 (118) 124 (142) 154 (166) m och sticka  resår 1 rm, 1 am i 4 cm.. Nu stickas 
hålmönster enligt diagram. När arbetet mäter 38 (39) 40 (41) 42 (43) cm maska av i var sida 5-3-2-1-1-1-1-1-1 (5-
3-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1) 5-3-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1 (5-3-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1) 5-3-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-
1-1-1-1-1-1-1-1-1 (5-3-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1) m för ärmhålet. När hela arbetet mäter 
47 (49)51 (53) 55 (57) cm sätts de mittersta 28 (28) 30 (30) 32 (32) m för halsen på en tråd och sticka var sida för 
sig. Maska av ytterligare 2-2-1-1 m. Sätt axelns m på en tråd vid samma mått som på bakstycket.

Ärmar: Lägg med st 3 alt 3,5 upp 70 (70) 76 (76) 82 (82) m och sticka resår 1 rm, 1 am i 2 cm. På nästa varv från 
rätsidan stickas slätstickning. Efter 4 v ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökningen med 4 (2,5) 2,5 (2) 2 
������FP�PHOODQUXP�WLOO�GHW�¿QQV��������������������������P��VOlWVWLFNQLQJHQ�|NDU�L�VLGRUQD�DOOWHIWHUVRP�PDVNDQWDOHW�
ökar. När hela arbetet mäter 14 (15) 16 (17) 18 (19) cm maska av 5-3-2 (5-3-2) 5-3-2-2 (5-3-2-2) 5-3-2-2 (5-3-2-2) 
m i var sida för ärmhålet. Gör 1 intagning innanför 1 kantm med 3 varvs mellanrum sammanlagt - (-) - (3) - (-) ggr 
och med 1 varvs mellanrum sammanlagt 15 (16) 17 (14) 20 (22) ggr. Maska av 2 (3) 3 (3) 3 (3) m i början av de 2 
följande varven. Maska av de återstående 22 (22) 22 (26) 26 (26) m.

Montering: Höger axel: Sätt axels m från bakstycket och framstycket på var sin sticka 3 och lägg räta mot räta. Tag 
en extrasticka och sticka ihop 1 m från varje sticka, sticka även ihop nästa 2 m, drag den första m över den andra. 
Fortsätt på detta sätt att sticka ihop och maska av tills alla m är avm. Vänster axel görs på samma vis som höger axel. 
Halskant: Plocka med rundsticka 3 40 cm upp 118 (118) 122 (122) 126 (126) m längs halsringningen från räts och 
sticka 1 varv rät, därefter stickas resår 1 rm, 1 am i 2 cm. Maska av i resår. Sy ihop sidsömmarna och sy ihop ärmarna 
använd kantm till sömsmån. Sy i ärmarna. Lägg plagget enl mått, täck med fuktig duk och låt torka.

V.
1-
20

20



0           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10         11         12         13         14          15          16         17         18        19
www.Svartafaret.se

Upprepa

Upprepa

Börja härSluta här

Teckenförklaring
= Rm från rätsidan, am från avigsidan

= Omslag

= För över 2 m på höger st räta ,för över 3:e m rätt till höger st, sticka dessa 3 m tillsammans rät.

= 3 m: sticka 3:e m rät, 1:a m rät, släpp av 1:a m från stickan, sticka 2:a m rät, släpp av 2 m från stickan

= 2 m tillsammans i bakre maskbågen.

= 2 m tillsammans rät.

Diagram


