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Bolette/ 
Jumper med mönsterbårder 
 

 

Material:  Blend, 50 % bomull / 50 % akryl 

Storlek: S (M) L (XL) – Big Size: M (L) XL 

Garnåtgång: 

Blend: 7 (8) 8 (9) – Big Size 10 (11) 12 nystan á 

50 g. 

Jumperns bröstvidd: 86 (94) 102 (110) – 118 

(126) 136 cm. 

Hel längd: 59 (60) 61 (62) – 60 (61) 62 cm 

Stickor: Jumperstickor nr 3 

Virknål: Nr 2½ 

Masktäthet: 25 m på bredden och 32 v på 

höjden = 10 x 10 cm 

Observera: Stämmer inte masktätheten, 

prova med grövre eller finare stickor. 

 

 

Förkortningar: 

Slätst = rm på rätsidan och av på avigsidan. 

Omvänd slätst = am på rätsidan och rm på 

avigsidan 

1 ökn = ta upp länken före nästa m och 

sticka den vriden rät. 

1 knut = sticka 5 ggr i samma m . 

(= sticka växelvis framifrån och bakifrån i 

samma m), vänd och  sticka 5 am, vänd och 

sticka 5 rm. Nu skall de 5 m åter bli 1 m (= dra 

2:a m över 1:a m, 3:e m över 1:a m, 4:e m 

över 1:a m, 5:e m över 1:a m). Dra till garnet 

så att knuten inte kan smita till avigsidan. 

 

Stickförkortningar: 

M = maska, rm = rät maska, am = avig 

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

intagning, ökn = ökning. 

Obs! Sticka första och sista m rät på alla v, 

härmed får du en rak fast kant. 

Virkförkortningar: 

Lm = luftmaska, fm = fast maska, sm = 

smygmaska, v = varv. 

 

BAKSTYCKE: 

Lägg upp 25 (35) 45 (55) – 65 (75) 89 m och 

sticka efter diagrammet. Första v är rätsidan 

och stickas rät. Nu läggs 2 nya m upp i slutet 

av varje v, 21 ggr i var sida =  109 (119) 129 

(139) – 149 (159) 173 m på stickan. Räkna ut 

mönstret från mitten. Se upp när du stickar 

nätmönstret (= mönsterbård 3) så att du 

förskjuter mönstret riktigt. Fortsätt rakt upp tills 

sidsömmen mäter 26 (26) 26 (26) – 23 (23) 23  

 

 

 

 

 

 

cm. Maska av för ärmhål, i var sida, med 7,2 

(8,2) 9,2 (9,2,2) – 9,2,2 (11,2,2) 13,2,2 m. 

Härefter stickas 2 m tills. i var sida, på 

vartannat v 5, (6) 7 (7) – 7 (7) 8 ggr = 81 (87) 

93 (99) – 109 (115) 123 m kvar. När ärmhålen 

mäter 20 (21) 22 (23) – 24 (25) 26 cm, 

avmaskas de mittersta 39 (39) 41 (41) – 39 

(39) 41 m för halsen och var sida stickas 

färdig för sig. Maska av i halssidan med 2,1 m. 

Samtidigt avmaskas för axeln med 6,6,6 

(7,7,7) 7,8,8 (8,9,9) – 10,11,11 (11,12,12) 

12,13,13 m. Sticka den andra sidan 

spegelvänt. 

 

FRAMSTYCKE: 

Stickas som bakstycket tills ärmhålen mäter 

15 (16) 17 (18) – 19 (20) 21 cm. Maska av för 

halsen med de mittersta 29 (29) 31 (31) – 29 

(29) 31 m och sticka var sida färdig för sig. 

Maska av i halssidan med 2 m och 6 x 1 m. 

När ärmhålet har samma höjd som 

bakstyckets, avmaskas det för axeln som på 

detta. Sticka den andra sidan spegelvänt. 

 

ÄRMAR: 

Lägg upp 57 (61) 67 (71) – 71 (73) 77 m och 

sticka efter diagrammet. Första v är rätsidan. 

Öka 1 m i var sida, på vart 6:e v, 18 (18) 18 

(18) – 13 (10) 8 ggr. Så på vart 4:e v, 0 (0) 0 (0) 

– 8 (12) 15 ggr = 39 (97) 103 (107) – 113 (117) 

123 m på stickan. När arb mäter 26 cm 

avmaskas det för ärmkupa, i var sida, med 

7,2 (8,2) 9,2 (9,2) – 9,2 (11,2) 13,2 – 75 (77) 81 

(85) – 91 (91) 93 m kvar. Sticka 2 m tills. i 

början och slutet av vartannat v tills det är 43 

(41) 43 (43) – 47 (45) 43 m på stickan. Härefter 

avmaskas med 2,3,5 m i var sida. Maska av 

de sista 23 (21) 23 (23) – 27 (25) 23 m. Sticka 

den andra ärmen på samma sätt. 

 

MONTERING OCH KANTER: 

Arb bör inte pressas. Sy sid-, axel- och 

ärmsömmar. Virka runt alla kanter således: 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

1:a v: 1 lm, *5 lm, hoppa över 3 m (eller 1½ cm), 1 

fm. Upprepa från * v runt. 

2:a v:  1 sm i fm, *5 fm om lm-bågen, 1 sm i fm. 

Upprepa från * v runt. 

Lägg delarna i press mellan våta handdukar. Sy i 

ärmarna. 

 

Design:  HJERTEGARN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slätstickning 

Omvänd slätstickning 

Ett omslag 

2 rm tillsammans 

 

 

Den inramade fyrkanten i 

diagrammet är rapporten som 

upprepas på bredden. 

 

Var uppmärksam på att 

förskjuta omslag och 

sammanstickning vid 

nätmönstret – mitt i diagrammet – 

riktigt. 

   Mitten – räkna ut  

   härifrån 

 

 

Upprepa 

de här 44 v 
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