MARS 2021

månadens
gratis

FRESKO
H ÄFTE 1615 , NR. 2 / J U MPE R M ED FL ÄTO R / B ES K RI VN I N G : ÅSA C H RI S T I AN S EN

STORLEK

(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
PL AGGETS MÅTT

Övervidd: (65) 67 (73) 75 (81) 86 cm
Hel längd: (36) 40 (44) 48 (50) 52 cm
Ärmlängd: (23) 26 (29) 32 (35) 40 cm, eller
önskad längd
Alla mått gäller färdigt plagg, kroppsmått +
rörelsevidd. Dessa mått är beräknade efter
angiven masktäthet.
GARN

DUO (55 % merinoull, 45 % bomull, 50 gram
= ca 124 meter)
TYNN MERINOULL (100 % merinoull, 50
gram = ca 175 meter)
GARNÅTGÅNG

DUO
Mörk beige 2652: (3) 4 (4) 5 (5) 6 nystan
TYNN MERINOULL
Sand 2431: (2) 3 (3) 4 (4) 5 nystan

Sticka runt i slätst till arb mäter (6) 7 (7) 8 (8)
8 cm.
Öka 1 m på var sida om märkm. Upprepa
ökningen var (3:e) 3:e (4:e) 4:e (4:e) 4:e cm till
totalt (40) 42 (44) 46 (48) 50 m.
Sticka till ärmen mäter (23) 26 (29) 32 (35) 40
cm, eller önskad längd.
Maska av 6 m mitt under ärmen.
Lägg arb åt sidan och sticka en ärm till på
samma sätt.
R AGL ANMINSKNING

Sätt in ärmarna på fram- och bakstycke på
rundst 5½ = (160) 168 (180) 188 (200) 212 m.
Sätt ett märke i var samman-fogning. Varvet
börjar vid en sammanfogning på bakstycket.
Fortsätt runt över alla m som tidigare,
samtidigt som det minskas för raglan
vartannat v enl följande: Sticka *2 rm
tillsammans, sticka till 2 m före nästa märke,
lyft av 1 m rätt, 1 rm, drag den lyfta m över*,
upprepa från *-* v runt = minskat 8 m.

När det är minskat för raglan totalt (9) 10 (11)
12 (13) 14 ggr avmaskas för halsen på
framstycket de mittersta 12 m, samtidigt som
det stickas 2 rm tillsammans 4 ggr över flätan
som visas på diagrammets sista v.
Sticka v runt. Klipp av tråden, och börja på
nytt vid halsen.
Alla raglanminskaningar skall göras på räts.
Sticka fram och tillbaka, samtidigt som det
avmaskas 2 m i början av varje v totalt 4 ggr i
var sida och det är minskat för raglan totalt
(13) 14 (15) 16 (17) 18 ggr på bakstycket.
Maska av.
MONTERING

Sy ihop under ärmarna.
HAL SK ANT

Sticka upp runt halsen med 1 tråd av var
kvalitet på en liten rundst 5 ca 1 m i varje m/v,
men hoppa över var 5:e m/v = ca (54) 56 (60)
64 (66) 70 m.
Sticka runt i resår 1 rm, 1 am i 3 cm.
Maska av i resår.

Sista v

REKOMMENDER ADE STICKOR

Rundst och strumpst 5 och 5½ mm
MA SKTÄTHET

Upprepa

15 m slätst med dubbelt garn på st 5½ = 10 cm
22 m enl diagram på st 5½ = 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.
JUMPERN ÄR STICK AD I DUBBELT
GARN

FR AM- OCH BAKST YCKE

Lägg upp med en tråd av var kvalitet på
rundst 5, (100) 104 (112) 116 (124) 132 m.
Sticka runt i resår 1 rm, 1 am i (4) 4 (4) 5 (5) 5 cm.
Sätt ett märke i var sida med (50) 52 (56) 58
(62) 66 m på var del.
Byt till rundst 5½, sätt ett märke runt de
mittersta 18 m på framstycket.
Sticka slätst, och enl diagram över de 18
mittersta m (= 22 m efter första v) till arb
mäter ca (23) 26 (29) 32 (33) 34 cm.
Maska av för ärmhål 6 m i var sida (= 3 m på
var sida om märkena).
Lägg arb åt sidan och sticka ärmar.
ÄRM

Lägg upp med en tråd av var kvalitet på
strumpst 5, (28) 30 (32) 34 (34) 36 m. Sticka
runt i resår 1 rm, 1 am i (4) 4 (4) 5 (5) 5 cm.
Byt till strumpst 5½, sätt ett märke runt
första och sista m = märkm.

Första v

1 rm
1a m
Öka 1 m
2 rm tillsammans
Sätt 4 m på en hjälpst framför arb,
4 rm, sticka hjälpst m rätt
Sätt 4 m på en hjälpst bakom arb,
4 rm, sticka hjälpst m rätt

Börja
här
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BLOMSTERKOFTA
H ÄFTE 1615 , NR. 9 / KOFTA MED B LO M S T ER O C H I SY DDA ÄRM AR / B ES K RI VN I N G : AN I TA B RAT H ET L AN D

STORLEK

BAKST YCKE

(2) 4 (6-8) 10 (12) år
PL AGGETS MÅTT

Övervidd: (63) 69 (74) 80 (85) cm
Hel längd: ca (35) 38 (44-46) 50 (53) cm
Ärmlängd: (24) 27 (30-33) 36 (39) cm
Alla mått gäller färdigt plagg, kroppsmått +
rörelsevidd. Dessa mått är beräknade efter
angiven masktäthet.
GARN

DUO (55 % merinoull, 45 % bomull, 50 gram
= ca 124 meter)
GARNALTERNATIV

ALPAKKA, SMART, PEER GYNT,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
OBS! Väljer du ett av garnalternativen,
kontrollera meter antalet på garnet.

= (63) 69 (75) 81 (87) m.
Fortsätt enl diagram fram och tillbaka, och
maska av för ärmhål vartannat v ytterligare
(2,2,1,1) 2,2,1,1 (2,2,2,1,1) 2,2,2,1,1 (2,2,2,2,1) m i
var sida = (51) 57 (59) 65 (69) m.
Sticka enl diagram till arb mäter (32) 35
(41-43) 47 (50) cm.
Sätt för nacken de mittersta (19) 21 (23) 25
(25) m på en hjälpst, och sticka var sida för sig.
Maska av för nacken vartannat v 2,1,1 m.
Sticka till arb mäter ca (35) 38 (44-46) 50
(53) cm, sluta med en hel eller halv blomma.
Maska av för axeln de resterande (12) 14 (14)
16 (18).
Sticka andra sidan på samma sätt, men åt
motsatt håll.

FR AMST YCKE

= (58) 64 (70) 76 (82) m.
Sticka och maska av för ärmhål som på
bakstycket = (46) 52 (54) 60 (64) m.
Fortsätt enl diagram till arb mäter (30) 33
(39-41) 45 (48) cm.
Maska av för halsen de mittersta (13) 15 (17)
19 (19) m, inkl uppklippsm, och sticka var sida
för sig.
Maska av mot halsen vartannat v ytterligare
2,1,1,1,1,1 m.
Sticka till arb mäter ca (35) 38 (44-46) 50
(53) cm, sluta med en hel eller halv blomma.
Maska av axelns (12) 14 (14) 16 (18) m.
Sticka andra sidan på samma sätt, men åt
motsatt håll.

Mitt på ärmen

GARNÅTGÅNG

Kitt 1015: (3) 3 (4) 5 (6) nystan
Varm brun 3543: (2) 3 (3) 4 (5) nystan
TILLBEHÖR

(6) 6 (7) 8 (8) knappar
REKOMMENDER ADE STICKOR

Upprepa

Rundst och strumpst 3 och 3½ mm
MA SKTÄTHET

22 m slätst på st 3½ = 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 BAKST YCKE

Lägg upp med kitt på rundst 3, (133) 145
(157) 169 (181) m. Sticka (3) 3 (3) 4 (4) cm
resår fram och tillbaka enl följande: (1:a v =
avigs) Sticka 1 kantm, 1 am, *1 rm, 1 am*,
upprepa från *-*, sluta med 1 kantm.
Byt till rundst 3½.
Lägg upp 5 nya m i slutet av v till uppklippsm,
som inte är med i mönster eller angivna
m-antal.
Sätt ett märke i var sida med (32) 35 (38) 41
(44) m på vart framstycke och (69) 75 (81) 87
(93) m på bakstycket.
Sticka enl diagram till arb mäter (23) 25
(30-32) 35 (37) cm.
Maska av 6 m i var sida för ärmhål (= 3 m på
var sida om märkena).
Sticka var del för sig.
Första och sista m är kantm, och stickas rät
på alla v. Sticka kantm med båda färgerna, då
blir mönstret finast när det stickas fram och
tillbaka

Kitt
Varm brun
Upprepa

Börja här
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ÄRMAR

Lägg upp med kitt på strumpst 3, (36) 38
(40) 42 (44) m. Sticka runt i resår 1 rm, 1 am i
3 cm.
Byt till rundst 3½.
Sätt ett märke runt första och sista m (=
märkm).
Sticka enl diagram, räkna ut från mitt på
ärmen hur diagrammet börjar, och öka 1 m
på var sida om märkm med ca 2½ cm
mellanrum till totalt (50) 54 (58) 64 (70) m.
De ökade m stickas med i diagram.
Sticka till ärmen mäter (24) 27 (30-33) 36
(39) cm, eller önskad längd.
Maska av 6 m mitt under ärmen (= märkm + 2
m på var sida).
Fortsätt fram och tillbaka enl diagram och
maska av för ärmkullen vartannat v
ytterligare i var sida (2,2,1,1,1,1,1,2,3,4)
2,2,1,1,1,1,1,2,2,3,4 (2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,3,4)
2,2,2,1,1,1,1,1,2,2,2,3,4
(2,2,2,2,1,1,1,1,1,2,2,3,3,4) m.
Maska av de resterande (8) 8 (10) 10 (10) m.
MONTERING

Sy två täta maskinsömmar mitt fram, och
klipp upp mellan sömmarna.
Sy ihop axlarna.
VÄNSTER FR AMK ANT

Sticka upp utmed framkanten med kitt på
rundst 3, 1 m i varje v, men hoppa över vart
4:e v = ca (63) 69 (75-81) 87 (93) m.
M-antalet skall vara delbart med 2+1.
Sticka 3 cm resår som på fram- och bakstycket.
Maska av i resår.
HÖGER FR AMK ANT

Sticka lika vänster framkant, men med (6) 6
(7) 8 (8) knapphål efter ca 1 cm.
Det nedersta ca 2 cm från kanten, det
översta i halskanten som stickas efteråt och
de övriga med jämna mellanrum.
Knapphål: Maska av 2 m som åter läggs upp
på nästa v.
BEL ÄGG

Sticka upp från avigs 1 m i varje m i första v
på framkanten.
Sticka 5 v slätst fram och tillbaka.
Maska av.
Vik belägget över klippkanten och sy till med
små stygn.
HAL SK ANT

Sticka upp med kitt på rundst 3,1 m i var m/v,
men hoppa över var 4:e m/v = ca (87) 91 (95)
99 (103) m.
M-antalet skall vara delbart med 2+1.
Sticka 3 cm resår som på fram- och
bakstycke och gör sista knapphålet efter ca 1
cm över de övriga.
Maska av i resår.
Sy i knappar
Sy i ärmarna.
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