JUMPER
I TANJA METALLIC
STORLEK

ONE SIZE

Best. nr 23201-3000

GARN: TANJA 100 g
från Falkgarn AB

GARNÅTGÅNG:
2 nystan vit 9208
			
2 nystan guld 8320
STICKOR:		
4,5 och 5 mm
			
MASKTÄTHET:
18 m och 24 v. OBS! Kontrollera stickfastheten noga. Stickar du för fast,
byt till grövre stickor. Stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer
			
inte stickfastheten får arbetet fel mått och angiven 				
garnåtgång kan ändras.

JUMPER 			 		
I TANJA METALLIC

		

Best. nr 23201-3000

GARN: TANJA 100 g från Falkgarn AB
PLAGGETS MÅTT:		

Övervidd:
				Hel längd:

66 cm
61 cm

STICKBESKRIVNING:
BAKSTYCKE:
Lägg upp på stickor 4,5 med färg 1 74 (80) 86 maskor. Sticka resår 1 rm, 1 am i 13 varv. Byt till st nr 5
och slätstickning. Sticka randing 12 v färg 2, 12 v färg 1. När arbetet mäter 18 (20) 21 cm ökas 1 m
i varje sida omväxlande vart 4:e och 6:e varv 10 ggr. Lägg upp 8 nya maskor i varje sida. Sticka tills
arbetet mäter 58 (60) 62. Avmaska de mittersta 20 maskorna. Lägg arbetet åt sidan.
FRAMSTYCKE:
Sticka lika som bakstycket tills man har stickat 6 v efter ökningen av de 8 maskorna. Dela arbetet
i mitten och sticka var sida för sig. Maska av för halsen 1 m vart 4:e varv 10 ggr. När arbetet har
samma längd som bakstycket stickas bakstycket och framstycket ihop samtidigt som man maskar
av. Sticka andra sidan spegelvänt.
HALSKANT:
Plocka med rundsticka 4,5 upp ca 100-110 m och sticka ett rätt varv. På nästa räta varv minska 2
m mitt fram. Maska av med aviga maskor.
ÄRMKANTER:
Plocka med st nr 4,5 upp 60 m och sticka resår 2 rm, 2 am i 10 cm. Maska av i resår.
MONTERING:
Fäst trådarna och sy ihop ärm-sidsömmar. Vik eventuellt ärm kanten dubbel.

