
 



Beskrivning nr: 1925  1 (2) 
 

Connie/ Långärmad jumper 

Design Hjertegarn 
 

Passform: Midjesvängd, kroppsnära modell 

som stickas från ovan och neråt. 
 

MATERIAL:  Blend, 50 % bomull / 50 % akryl 

STORLEK: S (M) L (XL) XXL 

GARNÅTGÅNG: 8 (9) 9 (11) 12 n Fg 4112 el 

1439 

MODELLENS BRÖSTVIDD: 86 (92) 98 (104) 

110 cm 

HEL LÄNGD: ca 56 (57) 58 (59) 60 cm 

STICKOR: Rundsticka nr 2½ (40 cm) och 

rundsticka nr3(40+60+80 cm), strumpstickor 

nr 3 

MASKTÄTHET: 26 m och 36 v i mönster efter 

diagrammet = 10 x 10 cm. Måttet är när 

arb pressats lätt. 

OBS: Stämmer inte masktätheten, prova 

med finare eller grövre stickor. 

Var uppmärksam på garnförbrukningen 

vid alternativ kvalitet, då löplängden på 

garnet inte alltid är densamma. Det kan 

också vara nödvändigt att byta nr på 

stickorna. 

 

 

Stickförkortningar: 

M = maska, rm = rät maska, am = avig 

maska, v = varv, tills. = tillsammans, int = 

intagning, kantm = kantmaska 

Förkortningar: 

Slätst = rm på rätsidan 

Omv slätst = am på rätsidan 

1 ökn = ta upp länken mellan m och sticka 

den vriden 

1 enkl int = lyft 1 m, sticka 1 rm, dra den 

lyfta m över 

Observera: Modellen stickas från halsen 

och nedåt i ett stycke till ärmhålen där arb 

delas. Hela modellen stickas i mönster efter 

diagrammet. 

 

Lägg upp 144 m på rundsticka nr 3 (40 

cm).  Sticka 2 v avigt. 

Dela in m i framstycke, bakstycke och 

ärmar: Sticka 47 m (= bakstycket), sätt 1:a 

markeringen i länken mellan m, sticka 25 m 

(= vänster ärm), sätt 2:a markeringen, 

sticka 47 m (= framstycket), sätt 3:e 

markeringen, sticka 25 m (= höger ärm),  

 

 

 

 

 

 

 

sätt den 4:e markeringen i länken mellan 

varvets sista och första m. 

Sticka nu strukturmönster efter diagrammet 

där det börjas och slutas lika i mönstret på 

varje del av jumpern – dvs att mönstret 

börjar och slutar med 1 slätstickad m före 

de 4 markeringarna  på bakstycke, 

framstycket och varje ärm. Samtidigt 

stickas ökningar för raglan på var del av 

jumpern – 1 m före varje markering och 1 

m efter varje markering. Det löper således 

2 slätstickade m mellan varje raglan-ökn. 

Upprepa raglan-ökn på vartannat v. De 

nya m stickas med i mönstret. 

Sticka raglan-ökn allt som allt 28 (30) 32 

(34) 36 ggr = 103 (107) 111 (115) 119 m på 

bak- och framstycke och 81 (85) 89 (93) 97 

m på varje ärm. 

Nu sätts ärmarna på varsin maskhållare 

och det stickas vidare över bak och 

framtycke som hela tiden stickas runt. 

Bak + framstycke: Sticka bakstyckets m, 

lägg i förlängningen härav upp 11 (15) 19 

(23) 27 nya m för ärmhål, sticka 

framstyckets m och lägg i förlängningen 

upp 11 (15) 19 (23) 27 nya m för ärmhål = 

allt som allt 228 (244) 260 (276) 292 m. 

Markera sidsömmarna (= den mittersta av 

de nya upplagda m i var sida. Sätt 

markeringarna om m.  

De markerade sidsömsmarkeringarna 

stickas i slätst över hela arbetet. 

Sätt också en markering mitt på 

bakstycket. 

Sticka rakt upp tills arb mäter 6 cm från 

markeringen mitt på bakstycket. Nu stickas 

int på nästa v med att sticka 1 enkl int före 

den markerade sidsömsmarkeringen och 2 

rm tills. efter den markerade m. 

Upprepa int på var 3:e cm  – allt som allt 6 

ggr i var sida = 204 (220) 236 (252) 268 m 

kvar. När arb mäter 23 cm stickas 1 ökn på 

var sida av de markerade 

sidsömsmarkeringarna. Upprepa ökn med 

2 cm mellanrum, tills det stickats ökn 6 ggr 

och det är 228 (244) 260 (276) 292 m på 

stickan igen. Fortsätt rakt upp tills arb 

mäter 36 cm – mät från markeringen mitt 

på bakstycket. 

 

 



Beskrivning nr: 1925  2 (2) 
 

Sluta med 2 v avigt, där det maskas av löst 

på sista v. 

 

ÄRM: 

Sticka över ärmens m  på strumpstickor nr 3 

(eller kort rundsticka nr 3), och lägg upp 11 

(15) 19 (23) 27 nya m för ärmhål mellan 

ärmens sista och första m. 

Det är nu 92 (100) 108 (116) 124 m till 

ärmen som härefter stickas runt. 

Markera den mittersta av de nya m = den 

m där det skall stickas int på varje sida, 

som beskrivits för bålen. 

Den markerade m stickas härefter i slätst 

över resten av arb. Alla längdmått på 

ärmen tas härefter från de nya upplagda 

m. 

Sticka 3 (3) 2 (1) 1 cm. På nästa v stickas int 

med att sticka 1 enkl int före den 

markerade m och 2 m tills. efter den 

markerade m. Upprepa int med följande 

avstånd: 

Strl S: Sticka int på var 3:e cm  – 10 ggr = 72 

m och därefter 2 cm  – 7 ggr = 58 m kvar. 

Strl (M) + L: Sticka int med 2 cm´s 

mellanrum  – (19) 21 ggr = (62) 66 m kvar. 

Strl (XL) + XXL: Sticka int med 1½ cm´s 

mellanrum – (13) 15 ggr och därefter med 

2 cm emellan – (10) 10 ggr = 70 (74) m 

kvar. 

Sticka tills ärmen mäter 45 cm. Sluta med 2 

v avigt där m avmaskas på sista v. 

Sticka den andra ärmen färdig på samma 

sätt. 

 

MONTERING: 

Sy ärmhålssömmarna. 

 

HJERTEGARN 

Design och mönster: Sanne Fjalland 
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Slätstickning 

Omvänd slätstickning 


