
RAGLANJUMPER 
MED KILAR
Storlek: S (M) L (XL).
Modellens färdiga mått: 
Övervidd, 117 (132) 145 (155) 
cm. Längd, 64 (70) 75 (80) 
cm.
Garn & -åtgång: 4 (4) 5 (5) 
nystan fg 3008 (guld) av 
Silk+Kid Mohair, 60% 
Mohair/40% silke, 25 g/240 
meter, samt 5 (6) 6 (7) nystan 
fg 1016 (curry) av Nettles 
Sock Yarn, 70% ull/30% 
nässelfiber, 50 g/185 meter, 
båda från Onion Knit, www.
onion.dk.
Frågor om garn & beskriv-
ning: Maila till info@gbsgarn.
se, eller ring 031-87 96 60.
Stickor: Rundst nr 5½ (40 och 
80 cm), st nr 5.
Stickfasthet: 16 m och 22 v  
i slätstickn på st 5½ = 10 x 10 
cm. Stämmer inte stickfasth, 
byt till tunnare eller grövre st. 
Obs! Modellen stickas 
uppi från och ner i ett stycke. 
Hela arb stickas med två 
trådar. Jumpern har ¾-ärmar.

1 rm vr upp = 1 rät vridet upp 
(ta upp länken mellan m på st 
och sticka den vridet rät).

OK
Lägg upp 82 (88) 88 (94) m på 
st nr 5 och sticka 8 v rm fram 
och tillbaka. Byt till rundst nr 
5½ och sticka nu runt på st. 
Sätt markör efter 26 (28) 28 
(30) m (bakst), 15 (16) 16 (17) 
m (ärm), 26 (28) 28 (30) m 
(framst), de sista 15 (16) 16 
(17) m är ärm. V 1: *1 r, omsl, 
sticka till 1 m före nästa mark, 
omsl, 1 r* (uppr *–* totalt  
4 ggr). V 2: Stickas rm, alla 
omsl stickas vr. V 3: *1 r, 
omsl, sticka rm till 1 m före 
nästa mark, omsl, 1 rm, sticka 
rm utan omsl på ärmen* (uppr 
*–*). V 4: Stickas r, alla omsl 
stickas vr. Uppr dessa 4 v 
totalt 15 (17) 19 (20) ggr (= 
262 (292) 316 (334) m). Byt 
till den långa rundst när det 
behövs. På nästa v delas det 
upp till kropp och ärmar så 
här: Sticka bakst 86 (96) 104 
(110) m, sätt ärmens 45 (50) 
54 (57) m på tråd, lägg upp  
8 (10) 12 (14) nya m, sticka 
framstyckets m, sätt den andra 

ärmens m på tråd, lägg upp  
8 (10) 12 (14) m. (= 188 (212) 
232 (248) m). V börjar efter de 
sist upplagda m.

KROPP
Sätt markör om de upplagda m 
i båda sidor (= sidstycken).  
V 1: Stickas rm. V 2: Sticka 
rm över bakst, am över sidst, 
rm över framst, am över sidst. 
V 3: Stickas rm. V 4: Som V 2. 
V 5: Sticka rm över bakst, på 
sidst stickas: 1 rm, 1 rm vr 
upp, sticka till 1 m före mark, 
1 rm vr upp, 1 rm, sticka rm 
över framst, i det andra sidst 
stickas: 1 rm, 1 rm vr upp, 
sticka rm till 1 m före mark,  

1 rm vr upp, 1 rm. V 6: Som  
V 2. Uppr dessa 6 v till arb 
mäter 33 (33) 35 (37) cm (eller 
2 cm före önskad längd) från 
ärmhålet (mätt längs sidst). 
Sticka *1 v am, 1 v rm* (uppr 
*–* totalt 3 ggr), maska av  
i am.

ÄRMAR
Fördela ärmens 45 (50) 54 
(57) m på den korta rundst  
nr 6. Sätt till garnet mitt i 
ärmhålet, plocka upp 4 (5) 6 
(7) m, sticka rm över ärmens 
m, plocka upp 4 (5) 6 (7) m (= 
53 (60) 66 (71) m). Sticka rakt 
upp i rm, men minska på vart 
8:e v (1 rm, 2 rm tills, sticka 

till det är 3 m kvar på v, 2 rm 
vr tills, 1 rm) totalt 4 (4) 5 (6) 
ggr (= 45 (52) 56 (59) m). 
Sticka rakt upp till ärmen 
mäter 27 (28) 29 (30) cm (eller 
5 cm före önskad längd). 
Sticka *1 v am, 1 v rm* (uppr 
*–* totalt 7 ggr), maska av  
i am. Sticka den andra ärmen 
på samma sätt.

Montering: Sy slitsen i 
halskanten. Fäst trådar och 
pressa jumpern under fuktiga 
dukar.

Design: Sisse Chytræus för 
Onion 

VÅRFIN
Mysigt till 
minstingen

Den är lika söt till 
lilltjejen som den 
är till familjens 
minsta kille. 
Skänk bort en 
mysig favorit till 
den lilla vård-
garderoben! 

Beskrivning nästa sida.
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