Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Nr 1
Kofta med struktur
Storlek:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mått:
Övervidd: (88) 96 (104) 113 (120)
cm
Hel längd: (66) 68 (70) 72 (74) cm
Ärmlängd: 46 cm i alla storl, eller
önskad längd
Garn:
MANDARIN MEDI (100 % bomull,
50 gram = ca 135 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART, ALPAKKA,
DUO, MERINOULL,
OBS! Väljer du ett av garnalternativen, kontrollera meterantalet på garnet
Garnåtgång:
Beige 2431: (10) 11 (12) 13 (14)
nystan
Tillbehör:
5 knappar
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 3½ mm
Masktäthet:
22 m slätst på st 3½ = 10 cm
Mosst (= mosstickning):
Varv 1: Sticka *1 rm, 1 am*,
upprepa från *-*.
Varv 2: Sticka rm över am och am
över rm.
Upprepa varv 2.
Fram- och bakstycke:
Lägg upp på rundst 3½, (208) 228
(244) 264 (280) m. Sticka 8 v
mosst (1:a v = räts) fram och
tillbaka. Sticka 4 räta v.
Sätt 1 märke i var sida med (51)
56 (60) 65 (69) m på vart
framstycke, och (106) 116 (124)
134 (142) m på bakstycket.
Forsätt enl följande: *Sticka 12 v
slätst, samtidigt som det på sista
v från räts minskas 1 m på var
sida om märkena genom att sticka
2 rm tillsammans framifrån före
märkena och 2 rm tillsammans

bakifrån efter märkena, sticka
därefter enl diagram* upprepa
från *-* totalt 5 ggr. Sticka därefter
från *-* men utan minskningar.
Samtidigt när arb mäter (41) 42
(43) 44 (45) cm, minskas för Vhals 1 m innanför 1 kantm i
framkanterna.
Upprepa
minskningen frö V-hals vart 4:e v
totalt 7 ggr och därefter vart 6:e v
(4) 4 (5) 5 (5) ggr, samtidigt när
arb mäter (47) 48 (49) 50 (51) cm,
avmaskas för ärmhål 8 m i var
sida (= 4 m på var sida om
märkena).
Sticka var del för sig.
Bakstycke:
= (88) 98 (106) 116 (124) m.
Sticka och maska av för ärmhål i
var sida vartannat v (2,1,1,1)
3,2,1,1,1
(3,2,2,1,1,1)
3,2,2,2,1,1,1,1 (3,2,2,2,2,1,1,1,1)
m = (78) 82 (86) 90 (94) m.
När arb mäter (64) 66 (68) 70 (72)
cm avmaskas för nacken de
mittersta (24) 24 (26) 26 (26) m
och sticka var sida för sig.
Maska av för nacken ytterligare 1
m på nästa v = (26) 28 (29) 31
(33) m kvar till axeln. Sticka till arb
mäter (66) 68 (70) 72 (74) cm.
Maska av.
Sticka andra sidan på samma sätt
men åt motsatt håll.
Vänster framstycke:
Fortsätt
minska
för
V-hals,
samtidigt som det avmaskas för
ärmhål i sidan som på bakstycket.
Sticka till arb mäter (66) 68 (70) 72
(74) cm.
Maska av de resterande (26) 28
(29) 31 (33) m.
Höger framstycke:
Sticka lika vänster men åt motsatt
håll.
Ärmar:
Lägg upp på strumpst 3½, (48) 50
(54) 56 (58) m. Sticka runt i mosst
i 8 v. Sätt ett märke runt första och
sista m.
Sticka slätst till arb mäter 15 cm.
Öka 1 m på var sida om märket.
Upprepa ökningen med ca (2) 2
(2) 1½ (1½) cm mellanrum totalt
(14) 15 (15) 18 (19) ggr = (76) 80
(84) 92 (96) m.

Sticka till arb mäter 46 cm, eller
önskad längd. Maska av 8 m mitt
under ärmen.
Sticka därefter fram och tillbaka,
och maska av för ärmkullen i var
sida vartannat v
(3,2,2,2,1,1,2,2,2,2,3)
3,2,2,2,1,1,1,2,2,2,2,3
(3,2,2,2,1,1,1,1,2,2,2,2,3)
3,2,2,2,1,1,1,1,2,2,2,2,3
(3,2,2,2,2,1,1,1,1,2,2,2,2,3) m.
Maska av de resterande m.
Montering:
Sy ihop axlarna.
Framkanter och halskant:
Sticka upp på rundst 3½, 1 m i
varje m/v, men hoppa över var 4:e
m/v ca (144) 148 (152) 156 (160)
m utmed höger framkant, 26 till 30
m utmed nacken och ca (144) 148
(152) 156 (160) utmed vänster
framkant = ca (314) 322 (332) 342
(350) m.
Sticka 7 v mosst fram och tillbaka
samtidigt som det på 3:e v görs 5
knapphål på höger sida, det överst
skal vara 1 cm nedanför där Vhalsen börjar och de resterande
med ca 8 cm mellanrum.
Knapphål: Maska av 2 m som åter
läggs upp på nästa v.
Maska av i mosst.
Sy i ärmarna och knappar.

Nr 2
Jumper med sprund
Storlek:
(S) M (L) XL
Plaggets mått:
Övervidd: (91) 99 (107) 115 cm
Hel längd: ca (72) 74 (76) 78 cm
Ärmlängd: 46 cm, eller önskad
längd
Garn:
MANDARIN MEDI (100 % bomull,
50 gram = ca 135 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART, ALPAKKA,
DUO, MERINOULL,
OBS! Väljer du ett av garnalternativen, kontrollera meterantalet på garnet
Garnåtgång:
Röd 4317: (10) 11 (12) 13 nystan
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 3 och 3½
mm
Virknål nr 2
Masktäthet:
22 m slätst på st 3½ = 10 cm
Rätst fram och tillbaka:
Sticka rm på alla v
Rätst runt:
Sticka växelvis 1 rätt v, 1 avigt v
Fram- och bakstycke:
Lägg upp på rundst 3, (174) 192
(210) 228 m. Sticka fram och
tillbaka i rätst i 3 cm.
Byt till rundst 3½ och sticka 5 m
rätst, öka 1 m genom att ta upp
tråden mellan 2 m, vrid den och
sticka den rät, sticka slätst till det
återstår 5 m, öka 1 m, 5 m rätst.
Sticka slätst fram och tillbaka
innanför 5 m rätst i var sida,
samtidigt som ökningen upprepas
med ca 1½ cm mellanrum till totalt
(200) 218 (236) 254 m.
Sätt ett märke (35) 39 (43) 47 m in
från vänster sida och ett märke

(65) 70 (75) 80 m in från höger
sida = sidmärke. Sticka 3 cm slätst
runt med 10 m i rätst som tidigare.
Sticka därefter slätst över alla m till
arb mäter (53) 54 (55) 56 cm.
Maska av för ärmhål 10 m i var
sida (= 5 m på var sida om
märkena). Lägg arb åt sidan och
sticka ärmarna.
Ärm:
Lägg upp på rundst 3, (64) 66 (68)
70 m. Sticka runt i rätst i 3 cm.
Byt till strumpst 3½. Sätt ett märke
runt första och sista m = märkm.
Sticka slätst och öka 1 m på var
sida
om
märkm.
Upprepa
ökningen med ca (4½) 4 (4) 3½
cm mellanrum totalt (9) 10 (11) 12
ggr = (82) 86 (90) 94 m.
Sticka till ärmen mäter 46 cm, eller
önskad längd.
Maska av 10 m mitt under ärmen.
Lägg arb åt sidan och sticka en
ärm till på samma sätt.
Raglanminskning:
Sätt in ärmarna, fram- och
bakstycke på samma rundst 3½ =
(324) 350 (376) 402 m. Sätt ett
märke i var sammanfogning.
Minska för raglan vid vart märke
enl följande: Sticka slätst till 4 m
förr märket 2 rm tillsammans
framifrån, 4 m rätst, 2 rm
tillsammans bakifrån = minskat 8
m.
Upprepa minskningen vartannat v
totalt (24) 26 (28) 31 ggr = (132)
142 (152) 154 m. Byt till rundst 3
och sticka 5 v rätst. Maska av.
Montering:
Sy ihop under ärmarna.
Lm snodd i sprundet:
Fäst tråden med 1 sm nederst i
den ena sidan av sprundet, virka
ca 36 lm och fäst tråden med 1 sm
nederst i den andra sidan av
sprundet. Virka ca 34 lm, och fäst
tråden med 1 sm, men 4 v ovanför
i den andra sidan. Virka på detta
sätt fram och tillbaka i sprundet
med 4 varvs mellanrum. Pass på
så att snodden inte stramar. (se
foto).

Nr 3
Jumper med
flätmönster och hjärta
Storlek:
(S) M (L) XL
Plaggets mått:
Övervidd: (91) 101 (107) 118 cm
Hel längd: (58) 60 (62) 64 cm
Ärmlängd: 47 cm, eller önskad
längd
Garn:
MANDARIN PETIT (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, MINI
DUETT, ALPAKKA SILKE
OBS! Väljer du ett av garnalternativen, kontrollera meterantalet på garnet
Garnåtgång:
Vit 1001: (7) 8 (9) 10 nystan
Rekommenderade stickor:
Rundst 2½ och 3 mm
Masktäthet:
27 m slätst på st 3 = 10 cm
Första och sista m är kantm och
stickas rät på alla v
Bakstycke:
Lägg upp på rundst 2½, (125) 139
(147) 161 m. Sticka 9 räta v fram
och tillbaka. Byt till rundst 3.
Sticka enl diagram innanför 1
kantm i var sida till arb mäter (39)
40 (41) 42 cm.

Maska av för ärmhål i var sida
vartannat
v
(6,2,2,2,1)
7,2,2,2,1,1,1
(7,3,2,2,1,1,1)
7,3,3,2,1,1,1,1 m = (99) 107 (113)
123 m. När arb mäter (51) 53 (55)
57 cm sätt för nacken de mittersta
(41) 45 (49) 51 m på en nål eller
en tråd, och sticka var sida för sig.
Maska av för nacken vartannat v
(3,2,1) 3,1,1 (3,2,1) 3,2,1 m.
Sticka till arb mäter (58) 60 (62) 64
cm. Sätt för axeln de resterande
(23) 26 (26) 30 m på en nål.
Sticka andra sidan på samma sätt,
men åt motsatt håll.
Framstycke:
Lägg upp på rundst 2½, (125) 139
(147) 161 m. Sticka lika bakstycket
till arb mäter (46) 48 (50) 52 cm.
Sätt för halsen de mittersta (23) 25
(27) 29 m på en nål eller en tråd,
och sticka var sida för sig.
Maska av för halsen vartannat v
(3,3,2,2,2,1,1,1)
3,3,3,2,2,1,1
(3,3,3,2,2,2,1,1) 3,3,3,2,2,2,1,1 m.
Sticka till arb mäter (58) 60 (62) 64
cm.
Sätt för axeln de resterande (23)
26 (26) 30 m på en nål.
Sticka andra sidan på samma sätt,
men åt motsatt håll.
Ärmar:
Lägg upp på rundst 2½, (53) 55
(57) 59 m. Sticka 9 räta v fram
och tillbaka. Byt till rundst 3.
Sticka enl diagram innanför 1
kantm i var sida, räkna ut från mitt
på ärmen hur mönstret börjar.
OBS! Där det inte är nog m till att
sticka 2 omslag och 3 m
tillsammans, stickas m i slätst.
Sticka till arb mäter 5 cm. Öka 1 m
innanför 1 kantm i var sida.
Upprepa ökningen med ca 2 cm
mellanrum till totalt (87) 91 (97)
101 m. De ökade m stickas i
mönster.

När ärmen mäter 47 cm, eller
önskad längd, avmaskas (6) 6 (7)
7 m i var sida.

Maska av för ärmkullen i var sida
vartannat v 2,2,2 m.
Maska därefter av 1 m i början på
varje v till det återstår (29) 25 (25)
27 m.
Maska till slut av 2,3 m i var sida.
Maska av de resterande m.
Montering:
Jumper med hjärta:
Klipp ut en schablon av ett stort
eller litet hjärta, och fäst det med
knappnålar på bakstycket.
Tråckla en tråd runt hjärtat.
Sy 2 täta maskinsömmar utmed
tråckeltråden.
Lägg ett band runt hjärtat på räts,
tråckla fast bandet, så att
maskinsömmen döljs.
Sy fast bandet med maskin.

Klipp ut hjärtat innanför
maskinsömmen. Vik bandet
över klippkanten, och sy till
med små stygn på avigs.
Sticka ihop axlarna. Sy i
ärmarna.
Sy sid- och ärmsömmarna.
Halskant:
Sticka upp runt halsen på
rundst 2½, 1 m i varje m/v,
men hoppa över var 4:e
m/v, och sticka ihop m från
nålarna 2 och 2.
Sticka 8 v slätst, samtidigt
som m-antalet regleras till
(160) 166 (170) 174 m på
1:a v.
Maska av.
Schablon till stort eller
litet hjärta:
Välj storlek, vik utmed den
randiga linjen, och klipp ut
hjärtat.

Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Nr 4
Topp med smycke
Storlek:
(XXS) XS (S) M (L) XL
Plaggets mått:
Övervidd: (88) 95 (103) 113 (120)
127 cm
Hel längd mitt fram: ca (57) 59
(61) 63 (65) 67 cm
Garn:
MANDARIN PETIT (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
MANDARIN MEDI (100 % bomull,
50 gram = ca 135 meter)
MANDARIN HEKLEGARN (100 %
merceriserad bomull, 100 gram =
ca 590 meter)
Garnåtgång:
MANDARIN PETIT
Vit 1001: (1) 1 (1) 2 (2) 3 nystan
MANDARIN MEDI
Vit 1001: (1) 1 (2) 2 (3) 3 nystan
MANDARIN HEKLEGARN
Vit 1001: 1 nystan, alla storl
Tillbehör:
Halssmycke
(detta är köpt på Gina Tricot)
Rekommenderade stickor:
Rundst 2½ och 4½ mm
Masktäthet:
16 m slätst med MEDI på st 4½ =
10 cm
Mönster:
*Byt till HEKLEGARN, och sticka 1
m slätst, 1 omslag*, upprepa från
*-* v runt.
Byt till MEDI och sticka slätst,
samtidigt som omslagen släpps
ner. Sticka ytterligare 5 v slätst
med MEDI.
Fram- och bakstycke:
Lägg upp med PETIT på rundst
2½, (152) 164 (176) 192 (204) 216
m. Sticka runt i resår 1 rm, 1 am i
10 cm.
Byt till MEDI, rundst 4½, och sticka
6 v slätst, därefter enl mönster till
arb mäter 15 cm.

Sätt ett märke i var sida med (76)
82 (88) 96 (102) 108 m på var del.
Minska 1 m på var sida om
märkena = minskat 4 m.
Upprepa minskningen vart 10:e v
totalt 3 ggr = (140) 152 (164) 180
(192) 204 m.
Sticka till arb mäter (40) 41 (42) 43
(44) 45 cm.
Maska av för ärmhål 8 m i var sida
(= 4 m på var sida om märkena),
och sticka var del för sig.
Framstycke:
= (62) 68 (74) 82 (88) 94 m.
Sticka mönster fram och tillbaka,
och minska för ärmhål från räts:
Sticka 1 kantm, 2 rm tillsamman
bakifrån, sticka till det återstår 3 m,
2 rm tillsammans framifrån, 1
kantm.
Upprepa minskningen vartannat v
till det återstår (36) 40 (44) 50 (54)
58 m. Sluta med ett helt mönster
(= 6 v MEDI).
Sticka ytterligare 6 p slätst med
MEDI till vikkant.
Maska av.
Bakstycke:
= (62) 68 (74) 82 (88) 94 m.
Dela arb med (31) 64 (37) 41 (44)
47 m på var sida, och sticka var
sida för sig.
Sticka och minska för ärmhål i
sidan som på framstycket. Sticka
till det återstår (18) 20 (22) 25 (27)
29 m. Sticka 6 v slätst till vikkant.
Maska av.
Sticka andra sidan på samma sätt,
men åt motsatt håll.
Montering:
Vik vikkanten inåt på fram- och
bakstycke, och sy till med små
stygn.
Trä ett smycke genom vikkanten.

Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Nr 5
Jumper med flätor och
V-hals
Storlek:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mått:
Övervidd: (80) 85 (95) 100 (110)
120 cm
Hel längd: (56) 57 (58) 59 (60) 61
cm
Ärmlängd: 47 cm, eller önskad
längd
Garn:
MANDARIN PETIT (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, MINI
DUETT, ALPAKKA SILKE
OBS! Väljer du ett av garnalternativen, kontrollera meterantalet på garnet
Garnåtgång:
Jadegrön 8050: (7) 8 (8) 9 (10) 11
nystan
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 2½ och 3
mm
Masktäthet:
27 m slätst och 32 m mönster på
st 3 = 10 cm
När det inte är nog m till en hel
fläta, stickas m i slätst
Fram- och bakstycke:
Lägg upp på rundst 3, (256) 272
(304) 320 (352) 384 m. Sticka 6
cm resår runt enl följande: 1 am,
*2 rm, 2 am*, upprepa från *-*,
sluta med 2 rm, 1 am.
Sätt ett märke i var sida med (128)
136 (152) 160 (176) 192 m på var
del.
Sticka enl diagram till arb mäter
39 cm, alla storl.
Maska av för ärmhål 6 m i var sida
(= 3 m på var sida om märkena),
och sticka var del för sig.
Bakstycke:

= (122) 130 (146) 154 (170) 186
m.
Sticka enl diagram fram och
tillbaka och maska av för ärmhål
vartannat v 2,2,1,1 m i var sida.
Sticka till arb mäter (54) 55 (56) 57
(58) 59 cm. Maska av för nacken
de mittersta (40) 42 (46) 48 (52)
54 m och sticka var sida för sig.
Maska av för nacken vartannat v
ytterligare 1,1 m. Sticka till arb
mäter (56) 57 (58) 59 (60) 61 cm.
Sätt axelns (33) 36 (42) 45 (51) 58
m på en nål eller en tråd.
Sticka andra sidan på samma sätt,
men åt motsatt håll.
Framstycke:
= (122) 130 (146) 154 (170) 186
m.
Sticka och maska av för ärmhål
som på bakstycket, samtidigt när
arb mäter (44) 44 (44) 45 (45) 45
cm, avmaskas för V-hals de 2
mittersta m. Sticka var sida för sig.
Minska för V-hals innanför 1 kantm
vartannat v genom att sticka 2 rm
tillsammans bakifrån på höger
framstycke, och 2 rm tillsammans
framifrån på vänster framstycke.
Upprepa minskningen till det
återstår (33) 36 (42) 45 (51) 58 m
till axeln.
Sticka till arb mäter (56) 57 (58) 59
(60) 61 cm.
Sätt axelns m på en nål eller en
tråd, och sticka den andre sidan
på samma sätt, men åt motsatt
håll.
Ärmar:
Lägg upp på strumpst 2½, (52) 56
(56) 60 (64) 64 m. Sticka runt i
resår 2 rm, 2 am i 6 cm.
Byt till strumpst 3, sticka slätst,
samtidigt som det ökas (26) 26
(28) 26 (28) 30 m jämnt fördelat på
första v = (78) 82 (84) 86 (92) 94
m.
Sätt ett märke runt första och sista
m = märkm.
Sticka till arb mäter 20 cm.
Öka 1 m på var sida om märkm.
Upprepa ökningen med ca (5) 4½
(3½) 3 (3) 2½ cm till totalt (88) 94
(98) 102 (108) 114 m. Sticka till
ärmen mäter 47 cm, eller önskad
längd.
Maska av 6 m mitt under ärmen,
och sticka fram och tillbaka.
Maska av för ärmkullen i var sida,
vartannat
v
(2,2,1,1,3,4,5)

2,2,1,1,3,4,5
(3,2,1,1,3,4,5)
3,2,1,1,1,3,4,5
(3,2,2,1,1,3,4,5)
3,2,2,1,1,3,4,5 m. Maska av de
resterande m.
Montering:
Sy i ärmarna.
Halskant:
Sticka upp runt halsen på rundst
nr 2½, 1 m i varje m/v, men hoppa
över var 4:e m/v.
M-antalet skall vara delbart med 4.
Det skall vara 2 m mitt fram i Vhalsen.
Sticka runt i resår 2 rm, 2 am i 2
cm, samtidigt som det minskas
mitt fram på varje v enl följande:
Sticka till 1 m före mittm, 2 rm
tillsammans, lyft av 1 m, 1 rm,
drag den lyfta m över.
Maska av i resår.

Nr 6
Jumper med hålmönster
Storlek:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mått:
Övervidd: (84) 91 (98) 105 (112)
cm
Hel längd: (58) 60 (62) 62 (64) cm
Ärmlängd: (45) 45 (46) 46 (47) cm,
eller önskad längd
Garn:
MANDARIN PETIT (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, MINI
DUETT, ALPAKKA SILKE
OBS! Väljer du ett av garnalternativen, kontrollera meterantalet på garnet
Garnåtgång:
Citrongul 2010: (6) 6 (7) 8 (8)
nystan
Rekommenderade stickor:
Rundst 2½ och 3 mm
Masktäthet:
27 m slätst och 25 m mönster på
st 3 = 10 cm
Första och sista m är kantm och
stickas rät på alla v
Bakstycke:
Lägg upp på rundst 2½, (119) 128
(137) 146 (155) m. Sticka 5 räta v
fram och tillbaka (= 3 riller). Byt till
rundst 3.
Sticka mönster innanför 1 kantm i
var sida till arb mäter (12) 12 (13)
13 (13) cm. Sticka slätst,
samtidigt som det ökas (8) 10
(10) 12 (14) m jämnt fördelat på
1:a v.
Sticka ytterligare 1 cm, och minska
en följande: Sticka 1 rm, 2 rm
tillsammans, sticka till det återstår
3 m, lyft av 1 m, 1 rm, drag den
lyfta m över, 1 rm.
Upprepa minskningen vart (10:e)
8:e (8:e) 6:e (6:e) v totalt (4) 5 (5)
6 (7) ggr = (119) 128 (137) 146
(155) m.

Sticka till arb mäter (36) 37 (37) 38
(38) cm, sluta från räts.
Minska jämnt fördelat till (106) 115
(124) 133 (142) m på nästa v.
Sticka mönster till hel längd,
samtidigt när arb mäter (39) 41
(42) 41 (42) cm, avmaskas för
ärmhål (7) 7 (8) 9 (10) m i var sida
= (92) 101 (108) 115 (122) m.
Maska av för ärmhål i var sida
vartannat v ytterligare
(2,2,1,1,1,1,1,1,1) 2,2,1,1,1,1,1,1,1
(3,2,2,1,1,1,1,1,1,1)
3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1
(3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1) m
= (70) 79 (80) 83 (86) m.
Sticka till arb mäter (56) 58 (60) 60
(62) cm.
Sätt för nacken de mittersta (38)
43 (44) 47 (48) m på en nål eller
en tråd, och sticka var sida för sig.
Maska av för nacken vartannat v
1,1 m.
Sticka till arb mäter (58) 60 (62) 62
(64) cm. Sätt axelns (14) 16 (16)
16 (17) m på en nål eller en tråd,
och sticka den andra sidan på
samma sätt, men åt motsatt håll.
Framstycke:
Lägg upp och sticka lika
bakstycket till arb mäter (46) 48
(50) 50 (52) cm.
Sätt för halsen de mittersta (33) 38
(38) 41 (42) m på en nål eller en
tråd, och sticka var sida för sig.
Maska av för hals vartannat v
3,1,1 m.
Sticka till arb mäter (58) 60 (62) 62
(64) cm. Sätt axelns (14) 16 (16)
16 (17) m på en nål eller en tråd,
och sticka den andra sidan på
samma sätt, men åt motsatt håll.
Ärmar:
Lägg upp på rundst 2½, (59) 62
(62) 65 (68) m. Sticka 5 räta v
fram och tillbaka (= 3 riller). Byt till
rundst 3.
Sticka mönster innanför 1 kantm i
var sida till arb mäter 10 cm.
Sticka därefter slätst, samtidigt
som det ökas jämnt fördelat till
(63) 67 (67) 71 (74) m på första v.
Sticka ytterligare 2 cm. Öka 1 m
innanför 1 kantm i var sida.
Upprepa ökningen med ca 2 cm
mellanrum till totalt (85) 89 (93) 99
(102) m.
Sticka till arb mäter (42) 42 (43) 43
(44) cm. Minska jämnt fördelat till
(80) 83 (86) 92 (95) m.

Sticka mönster till hel längd,
samtidigt när arb mäter (45) 45
(46) 46 (47) cm, eller önskad längd,
avmaskas för ärmhål enl följande:
Maska av 2 m i början på de nästa
6 varven.
Därefter avmaskas 1 m i början på
varje v till det återstår (24) 25 (22)
26 (25) m. Maska till slut av 3,2 m i
början på varje v.
Maska av de resterande (14) 15
(12) 16 (15) m.
Montering:
Sticka eller masksy ihop axlarna.
Sy i ärmarna.
Sy sid- och ärmsömmarna.
Halskant:
Sticka upp runt halsen på rundst
2½ totalt ca (156) 160 (160) 164
(166) m, m på nålarna stickas räta,
samtidigt som det minskas 3 m
jämnt fördelat i nacken, och 2 m
på framstycket.
Sticka runt 1 avigt v, 1 rätt v, 1
avigt v, 1 rätt v, 1 avigt v.
Maska av med rm.

Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Nr 7
Topp i rätst
Storlek:
(S) M (L) XL
Plaggets mått:
Övervidd: (84) 91 (98) 104 cm
Hel längd: (50) 51 (52) 53 cm
Garn:
MANDARIN PETIT (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, MINI
DUETT, ALPAKKA SILKE
OBS! Väljer du ett av garnalternativen, kontrollera meterantalet på garnet
Garnåtgång:
Ljus beige 2205: (4) 4 (5) 5 nystan
Tillbehör:
8 knappar, 12 mm
Rekommenderade stickor:
Rundst 2½ och 3 mm
Virknål nr 2½
Masktäthet:
26 m rätst på st 3 = 10 cm
Rätst: Sticka rm på alla v
Första och sista m är kantm och
stickas rätt på alla v
Fram- och bakstycke:
Lägg upp på rundst 2½, (240) 260
(280) 296 m. Sticka 6 cm resår
fram och tillbaka enl följande: (1:a
v = avigs) 1 kantm, 2 am, *2 rm, 2
am*, upprepa från *-*, sluta med 1
kantm. Byt till rundst 3 och sticka
rätst, samtidigt som det på 1:a v
minskas jämnt fördelat till (218)
236 (254) 270 m.
När arb mäter 32 cm delas för
ärmhål från räts: Sticka (51) 55
(59) 63 m (= höger framstycke),
maska av (7) 8 (9) 9 m, sticka
(102) 110 (118) 126 m (=
bakstycke), maska av (7) 8 (9) 9
m, sticka (51) 55 (59) 63 m (=
vänster framstycke). Sticka var del
för sig.

Vänster framstycke:
= (51) 55 (59) 63 m.
Maska av för ärmhål i sidan
vartannat v (2,1,1,1) 2,2,1,1
(2,2,1,1,1,1) 3,2,2,1,1,1 m. Sticka
till ärmhålet mäter (5) 6 (6) 7 cm.
Maska av för hals i framkanten,
vartannat v (14,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1)
15,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1
(15,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1)
15,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1 m = (18)
19 (20) 21 m kvar till axeln. Sticka
till arb mäter (50) 51 (52) 53 cm.
Maska av.
Höger framstycke:
= (51) 55 (59) 63 m.
Sticka lika vänster, men åt motsatt
håll.
Bakstycke:
= (102) 110 (118) 126 m.
Sticka och maska av för ärmhål i
var sida som på framstycket = (92)
98 (102) 106 m.
När ärmhålen mäter (8) 9 (10) 11
cm, avmaskas för nacken de
mittersta (36) 40 (42) 44 m, och
var sida stickas för sig. Maska av
för nacken, vartannat v ytterligare
3,2,2,1,1,1 m. Sticka till arb mäter
(50) 51 (52) 53 cm. Maska av de
resterande (18) 19 (20) 21 m.
Sticka andra sidan på samma sätt,
men åt motsatt håll.
Montering:
Sy ihop axlarna.
Höger framkant:
Varv 1: Virka 1 varv fm utmed
höger framkant, från räts ca 1 fm i
vartannat v, m-antalet skall vara
delbart med 6+5.
Varv 2: Vänd med 3 lm (=1:a st), 1
st i 2:a m, *hoppa över 1 m, 1 lm,
1 st i var och en av de 2 nästa m*,
upprepa från * -*.
Varv 3: Vänd med 1 lm, *1 fm om
nästa lmb, *virka (3 lm, 1 sm i 1:a
lm, 1 fm i samma lmb som förra
fm) totalt 3 ggr, 1 fm i nästa lmb*,
upprepa från *-*, men sista fm
virkas i den översta av de 3 lm.
Fortsätt att virka 1 varv fm runt
halsringningen till nästa framkant.
Vänster framkant:
Virka lika höger.
Halskant:
Virka 1 varv picoter utmed fm i
halsringningen enl följande: 1 sm i
första fm, *3 lm, 1 sm i första lm,

hoppa över 1 fm, 1 sm i nästa m*.
Upprepa från *-*.
Virka 1 varv fm och 1 varv picoter
runt vart ärmhål.
Sy i 8 knappar utmed vänster
framkant, jämnt fördelat.

Nr 8
Randig jumper
Storlek:
(S) M (L) XL
Plaggets mått:
Övervidd: (84) 91 (100) 107 cm
Hel längd: (67) 68 (69) 70 cm
Ärmlängd: (47) 46 (45) 44 cm,
eller önskad längd
Garn:
MANDARIN MEDI (100 % bomull,
50 gram = ca 135 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART, ALPAKKA,
DUO, MERINOULL
OBS! Väljer du ett av garnalternativen, kontrollera meterantalet på garnet
Garnåtgång:
Vit 1002: (5) 6 (6) 7 nystan
Svart 1099: (4) 4 (4) 5 nystan
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 3 och 3½
mm
Masktäthet:
22 m slätst på st 3½ = 10 cm
Ränder:
Sticka *2 v slätst med svart, 2 v
slätst med vit*, upprepa från *-*
hela arb.
Jumpern stickas i slätst och
vrängs vid montering.
Fram- och bakstycke:
Lägg upp med vit på rundst 3,
(184) 200 (220) 236 m. Sticka runt
i resår 2 rm, 2 am i 10 cm.
Byt till rundst 3½ och sticka 1 rätt
v, samtidigt som det sätts ett
märke i var sida med (92) 100
(110) 118 m på var del.
Sticka ränder, byt färg från räts av
arb, då detta blir jumperns avigs.
Sticka till arb mäter 48 cm, alla
storl.
Maska av för ärmhål (6) 6 (8) 8 m i
var sida (= (3) 3 (4) 4 m på var
sida om märkena), och sticka var
del för sig.

Bakstycke:
= (86) 94 (102) 110 m.
Maska av för ärmhål i var sida
vartannat v (2,2,1,1) 3,2,1,1
(3,2,1,1,1) 3,2,2,1,1 m = (74) 80
(86) 92 m.
Sticka till arb mäter (66) 67 (68) 69
cm. Sätt för nacken de mittersta
(44) 46 (48) 48 m på en nål eller
en tråd, och sticka var sida för sig.
Maska av för axlarna på varje v
från ärmhålsidan (5,5,5) 5,6,6
(6,6,7) 7,7,8 m.
Framstycke:
Sticka lika bakstycket till arb mäter
(57) 58 (59) 60 cm.
Sätt för halsen de mittersta (22) 24
(26) 26 m på en nål eller en tråd,
och sticka var sida för sig.
Maska av för halsen vartannat v
3,2,2,1,1,1,1 m (alla storl).
Maska av för axeln vid samma
längd och på samma sätt som på
bakstycke. Sticka andra sidan lika
men åt motsatt håll.
Ärmar:
Lägg upp med vit på strumpst 3,
(48) 48 (52) 52 m. Sticka runt i
resår 2 rm, 2 am i 7 cm.
Byt till strumpst 3½ och sticka 1
rätt v, samtidigt som det ökas
jämnt fördelat till (52) 54 (56) 60
m.
Sätt ett märke runt första m =
märkm.
Sticka ränder, samtidigt som det
ökas 1 m på var sida om märkm
när arb mäter 12 cm och därefter
med ca (5) 4 (3½) 3 cm mellanrum
ytterligare (7) 8 (9) 10 ggr = (68)
72 (76) 82 m.
Sticka till arb mäter ca (47) 46 (45)
44 cm, sluta med samma rand
som på fram- och bakstycke.
Maska av märkm, sticka fram och
tillbaka, och maska av för
ärmkullen i var sida, vartannat v
4,2,2,2 m, därefter 1 m 7 ggr, 2 m
(3) 4 (5) 6 ggr, och till slut 3 m 3
ggr.
Maska av de resterande (3) 3 (3) 5
m.
Montering:
Vräng delarna.
Sy ihop axlarna.
Sy i ärmarna.
Halskant:

Sticka upp runt halsen, med vit på
rundst 3 ca (124) 128 (132) 132 m
(inkl m från nålarna).
M-antalet skall vara delbart med
4:a. Sticka runt i resår 2 rm, 2 am i
3 cm.
Maska av i resår.

Nr 9
Kofta med kort ärm
Storlek:
(S) M (L) XL
Plaggets mått:
Övervidd: (84) 91 (98) 104 cm
Hel längd: (50) 51 (52) 53 cm
Garn:
MANDARIN PETIT (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, MINI
DUETT, ALPAKKA SILKE
OBS! Väljer du ett av garnalternativen, kontrollera meterantalet på garnet
Garnåtgång:
Ljus ljung 4622: (4) 4 (5) 5 nystan
Tillbehör:
8 knappar, 12 mm
Rekommenderade stickor:
Rundst 2½ och 3 mm
Virknål nr 2½
Masktäthet:
26 m rätst på st 3 = 10 cm
Rätst: Sticka rm på alla v
Första och sista m är kantm och
stickas rätt på alla v
Fram- och bakstycke:
Lägg upp på rundst 2½, (240) 260
(280) 296 m. Sticka 6 cm resår
fram och tillbaka enl följande: (1:a
v = avigs) 1 kantm, 2 am, *2 rm, 2
am*, upprepa från *-*, sluta med 1
kantm. Byt till rundst 3 och sticka
rätst, samtidigt som det på 1:a v
minskas jämnt fördelat till (218)
236 (254) 270 m.
När arb mäter 32 cm delas för
ärmhål från räts: Sticka (51) 55
(59) 63 m (= höger framstycke),
maska av (7) 8 (9) 9 m, sticka
(102) 110 (118) 126 m (=
bakstycke), maska av (7) 8 (9) 9
m, sticka (51) 55 (59) 63 m (=
vänster framstycke). Sticka var del
för sig.

Vänster framstycke:
= (51) 55 (59) 63 m.
Maska av för ärmhål i sidan
vartannat v (2,1,1,1) 2,2,1,1
(2,2,1,1,1,1) 3,2,2,1,1,1 m. Sticka
till ärmhålet mäter (5) 6 (6) 7 cm.
Maska av för hals i framkanten,
vartannat v (14,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1)
15,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1
(15,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1)
15,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1 m = (18)
19 (20) 21 m kvar till axeln. Sticka
till arb mäter (50) 51 (52) 53 cm.
Maska av.
Höger framstycke:
= (51) 55 (59) 63 m.
Sticka lika vänster, men åt motsatt
håll.
Bakstycke:
= (102) 110 (118) 126 m.
Sticka och maska av för ärmhål i
var sida som på framstycket = (92)
98 (102) 106 m.
När ärmhålen mäter (8) 9 (10) 11
cm, avmaskas för nacken de
mittersta (36) 40 (42) 44 m, och
var sida stickas för sig. Maska av
för nacken, vartannat v ytterligare
3,2,2,1,1,1 m. Sticka till arb mäter
(50) 51 (52) 53 cm. Maska av de
resterande (18) 19 (20) 21 m.
Sticka andra sidan på samma sätt,
men åt motsatt håll.
Ärmar:
Lägg upp på rundst 3, (81) 86
(91) 96 m. Sticka 3 v rätst fram
och tillbaka. Maska av för
ärmkullen i var sida vartannat v
(3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,3,
4)
3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,
3,3,4
(4,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,
3,3,4)
4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,
2,3,3,4 m.
Maska av de resterande (15) 16
(17) 18 m.
Montering:
Sy ihop axlarna.
Sy ihop ärmarna. Sy i ärmarna.
Höger framkant:
Varv 1: Virka 1 varv fm utmed
höger framkant, från räts ca 1 fm i
vartannat v, m-antalet skall vara
delbart med 6+5.
Varv 2: Vänd med 3 lm (=1:a st), 1
st i 2:a m, *hoppa över 1 m, 1 lm,

1 st i var och en av de 2 nästa m*,
upprepa från * -*.
Varv 3: Vänd med 1 lm, *1 fm om
nästa lmb, *virka (3 lm, 1 sm i 1:a
lm, 1 fm i samma lmb som förra
fm) totalt 3 ggr, 1 fm i nästa lmb*,
upprepa från *-*, men sista fm
virkas i den översta av de 3 lm.
Fortsätt att virka 1 varv fm runt
halsringningen till nästa framkant.
Vänster framkant:
Virka lika höger.
Halskant:
Virka 1 varv picoter utmed fm i
halsringningen enl följande: 1 sm i
första fm, *3 lm, 1 sm i första lm,
hoppa över 1 fm, 1 sm i nästa m*.
Upprepa från *-*.
Virka 1 varv fm och 1 varv picoter
runt vart ärmhål.
Sy i 8 knappar utmed vänster
framkant, jämnt fördelat.

Nr 10
Topp i petit och medi
Storlek:
(S) M (L) XL
Plaggets mått:
Övervidd: (106) 112 (118) 124 cm
Hel längd: Ca (55) 56 (57) 58 cm
Garn:
MANDARIN PETIT (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
MANDARIN MEDI (100 % bomull,
50 gram = ca 135 meter)
Garnåtgång:
MANDARIN PETIT
Natur 1012: (3) 3 (3) 4 nystan
MANDARIN MEDI
Vit 1002: (3) 3 (3) 4 nystan
Rekommenderade stickor:
Rundst 4 och 5 mm
Strumpst 3 mm
Masktäthet:
20 m slätst i MANDARIN MEDI på
st 4, och 20 m slätst i MANDARIN
PETIT på st 5 = 10 cm
Randmönster:
*Byt till rundst 5, natur MANDARIN
PETIT, och sticka 6 v slätst.
Byt till rundst nr 4, vit MANDARIN
MEDI, och sticka 8 v slätst*,
upprepa från *-*.
Fram- och bakstycke:
Lägg upp med natur MANDARIN
PETIT på rundst 4, (212) 224 (236)
248 m. Sticka runt i resår 1 rm, 1
am i 8 cm.
Sätt ett märke i var sida med (106)
112 (118) 124 m på var del.
Sticka randmönster till arb mäter
ca 36 cm, alla storl.
Dela arb för ärmhål, och sticka var
del för sig.
Bakstycke:
= (106) 112 (118) 124 m.
Sticka randmönster fram och
tillbaka, samtidigt som det läggs
upp 4,3,1,1,9 m i slutet på varje v
till ärmar = (142) 148 (154) 160 m.

Sticka till ärmhålen (från delningen)
mäter ca (16) 17 (18) 19 cm, sluta
med en hel rand.
Byt färg/kvalitet, och maska av för
axlarna på varje v från ärmsidan
(12,12,12,12)
12,13,13,13
(13,13,13,14) 14,14,14,14 m.
Sätt för nacken de resterande (46)
46 (48) 48 m på en nål eller en
tråd.
Framstycke:
= (106) 112 (118) 124 m.
Sticka lika bakstycket.
Montering:
Kant utmed nacken:
Sätt m från nålen över på rundst 4.
Börja från räts och sticka 2 räta v
med natur i MANDARIN PETIT.
Maska av med rm.
Kant utmed halsen:
Sticka lika kant som utmed nacken.
Sy ihop axlarna. Sy ihop under
ärmarna.
Ärmkanter:
Sticka upp runt ärmen med natur i
MANDARIN PETIT på strumpst 4
ca (74) 80 (84) 90 m.
M-antalet skall vara delbart med 2.
Sticka runt i resår 1 rm, 1 am i 3
cm. Maska av i resår.

Nr 11
Kort kofta
Storlek:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mått:
Övervidd: (86) 92 (98) 104 (110)
cm
Hel längd: (49) 50 (51) 52 (53) cm
Ärmlängd: 47 cm, eller önskad
längd
Garn:
MANDARIN PETIT (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, MINI
DUETT, ALPAKKA SILKE
OBS! Väljer du ett av garnalternativen, kontrollera meterantalet på garnet
Garnåtgång:
Grå 5870: (6) 6 (7) 7 (8) nystan
Citrongul 2010: 1 nystan alla storl
Tillbehör:
Dragkedja i passande längd
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 3 mm
Masktäthet:
27 m mönster på st 3 = 10 cm

för ärmhål (10) 12 (12) 14 (14) m i
var sida (= (5) 6 (6) 7 (7) m på var
sida om märkena). Sticka var del
för sig.
Bakstycke:
= (102) 108 (116) 122 (130) m.
Sticka enl diagram som tidigare,
och maska av för ärmhål i var sida
vartannat v (2,2,2,1,1) 2,2,2,1,1
(2,2,2,1,1,1)
2,2,2,1,1,1
(3,2,2,1,1,1) m = (86) 92 (98) 104
(110) m.
Sticka till arb mäter (46) 47 (48) 49
(50) cm. Maska av för nacken de
mittersta (52) 54 (56) 56 (58) m,
och sticka var sida för sig.
Sticka till arb mäter (47) 48 (49) 50
(51) cm. Maska av för axlarna på
varje v från ärmhålsidan (4,4,4,5)
4,5,5,5 (5,5,5,6) 6,6,6,6 (6,6,7,7)
m.
Vänster framstycke:
= (54) 57 (61) 64 (68) m.
Sticka och maska av för ärmhål i
sidan som på bakstycket = (46) 49
(52) 55 (58) m.
Sticka till arb mäter (39) 40 (41) 42
(43) cm. Maska av för halsen de
yttersta (12) 13 (14) 14 (15) m i
framkanten.
Maska av för halsen vartannat v
ytterligare 5,4,3,2,1,1,1 m.
Sticka till arb mäter (47) 48 (49) 50
(51) cm.
Maska av för axeln vid samma
längd och på samma sätt som på
bakstycket .

Första och sista m är kantm och
stickas rät på alla v

Höger framstycke:
Sticka lika vänster, men åt motsatt
håll.

Fram- och bakstycke:
Lägg upp med grå på rundst 3,
(229) 245 (261) 277 (293) m.
Sticka 7 v resår fram och tillbaka
enl följande: (1:a v = avigs) 1
kantm, 1 am, *1 rm, 1 am*,
upprepa från *-* v ut, sluta med 1
kantm.
Sticka enl diagram A, samtidigt
som det ökas 1 m på 1:a v = (230)
246 (262) 278 (294) m.
Sätt ett märke i var sida med (59)
63 (67) 71 (75) m på vart
framstycke, och (112) 120 (128)
136 (144) m på bakstycket.
Sticka enl diagram B som
upprepas hela tiden, samtidigt
när arb mäter 29 cm, avmaskas

Ärmar:
Lägg upp med grå på strumpst 3,
(56) 56 (64) 64 (64) m. Sticka runt
i resår 1 rm, 1 am i 4 cm.
Sätt ett märke runt första och sista
m = märkm.
Börja vid pil som visas på
diagrammet, och sticka 20 v enl
diagram A, samtidigt som det
ökas 1 m på var sida om märket
när ärmen mäter 6 cm. Upprepa
ökningen med ca (2½) 2½ (2½)
2½ (2) cm mellanrum till totalt (86)
90 (94) 98 (102) m.
OBS! Efter 20 v enl diagram A,
sticka enl diagram B.
OBS! De ökade m stickas i
mönster.

Sticka till ärmen mäter 47 cm, eller
önskad längd.
Maska av (10) 12 (12) 14 (14) m
under ärmen (= märkm och (4) 5
(5) 6 (6) m på var sida).
Sticka fram och tillbaka och maska
av för ärmkullen i var sida
vartannat v 2,2,2,2,2,2 m, därefter
1 m till det återstår (38) 38 (40) 40
(42) m. Maska till slut av 2,3 m i
var sida.
Maska av de resterande m.
Montering:
Sy ihop axlarna.
Sy i ärmarna.
Fram- och halskant:
Sticka upp med grå, utmed
framkanterna och halsringningen
på rundst 3, 1 m i varje m/v, men
hoppa över var 4:e m/v. OBS!
Sticka upp 3 m i vart hörn, där
avmaskningen till hals börjar.
M-antalet skall vara delbart med 2.
Sticka enl diagram C.
Maska av med rm.
Sy i en dragkedja.

Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Nr 12
Topp med hålmönster
Storlek:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mått:
Övervidd: (84) 91 (98) 105 (112)
cm
Hel längd: (58) 60 (62) 62 (64) cm
Garn:
MANDARIN PETIT (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, MINI
DUETT, ALPAKKA SILKE
OBS! Väljer du ett av garnalternativen, kontrollera meterantalet på garnet
Garnåtgång:
Ljus grön 9023: (4) 4 (5) 5 (6)
nystan
Rekommenderade stickor:
Rundst 2½ och 3 mm
Virknål nr 2½
Masktäthet:
27 m slätst och 25 m mönster på
st 3 = 10 cm
Första och sista m är kantm och
stickas rät på alla v
Bakstycke:
Lägg upp på rundst 2½, (119) 128
(137) 146 (155) m. Sticka 5 räta v
fram och tillbaka. Sticka 1 avigt v
tillbaka. Byt till rundst 3.
Sticka mönster innanför 1 kantm i
var sida till arb mäter (12) 12 (13)
13 (13) cm.
Sticka slätst, samtidigt som det
ökas (8) 10 (10) 12 (14) m jämnt
fördelat på 1:a v.
Sticka ytterligare 1 cm, och minska
enl följande: Sticka 1 kantm, 2 rm
tillsammans, sticka till det återstår
3 m, lyft av 1 m, 1 rm, drag den
lyfta m över, 1 kantm.
Upprepa minskningen vart (10:e)
8:e (8:e) 6:e (6:e) v totalt (4) 5 (5)
6 (7) ggr = (119) 128 (137) 146
(155) m.

Sticka till arb mäter (36) 37 (37) 38
(38) cm, sluta från räts.
Minska jämnt fördelat till (106) 115
(124) 133 (142) m på nästa v.
Sticka mönster till hel längd,
samtidig när arb mäter (39) 41
(42) 41 (42) cm, avmaskas för
ärmhål (7) 7 (8) 9 (10) m i var sida
= (92) 101 (108) 115 (122) m.
Maska av i var sida för ärmhål
vartannat v ytterligare
(2,2,1,1,1,1,1,1,1) 2,2,1,1,1,1,1,1,1
(3,2,2,1,1,1,1,1,1,1)
3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1
(3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1) m
= (70) 79 (80) 83 (86) m.
Sticka till arb mäter (56) 58 (60) 60
(62) cm.
Sätt för nacken de mittersta (38)
43 (44) 47 (48) m på en nål eller
en tråd, och sticka var sida för sig.
Maska av för nacken vartannat v
1,1 m.
Sticka till arb mäter (58) 60 (62) 62
(64) cm.
Sätt axelns (14) 16 (16) 16 (17) m
på en nål eller en tråd. Sticka
andra sidan på samma sätt, men
åt motsatt håll.
Framstycke:
Lägg upp och sticka lika
bakstycket till arb mäter (46) 48
(50) 50 (52) cm.
Sätt för halsen de mittersta (33) 38
(38) 41 (42) m på en nål eller en
tråd, och sticka var sida för sig.
Maska av för halsen vartannat v
3,1,1 m.
Sticka till arb mäter (58) 60 (62) 62
(64) cm. Sätt axelns (14) 16 (16)
16 (17) m på en nål eller en tråd.
Sticka andra sidan på samma sätt,
men åt motsatt håll.
Montering:
Sticka eller masksy ihop axlarna.
Sy ihop i sidorna.
Halskant:
Sticka upp runt halsen på rundst
2½ totalt ca (156) 160 (160) 164
(166) m. OBS! Sticka m på
nålarna rm, samtidigt som det
minskas 3 m jämnt fördelat utmed
nacken,
och
2
m
utmed
framstycket.
Sticka runt 1 avigt v, 1 rätt v, 1
avigt v, 1 rätt v, 1 avigt v.
Maska av med rm.
Ärmhålskanter:

Virka 1 varv baklänges fm runt vart
ärmhål, ta ihop med 1 sm i första
m.

Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Nr 13
Lång jumper med
flätmönster
Storlek:
(S) M (L) XL
Plaggets mått:
Övervidd: (92) 100 (109) 119 cm
Hel längd: (63) 65 (67) 69 cm
Ärmlängd: 47 cm, eller önskad
längd
Garn:
MANDARIN PETIT (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, MINI
DUETT, ALPAKKA SILKE
OBS! Väljer du ett av garnalternativen, kontrollera meterantalet på garnet
Garnåtgång:
Lin 2431: (9) 10 (11) 12 nystan
Rekommenderade stickor:
Rundst 2½ och 3 mm
Masktäthet:
27 m slätst på st 3 = 10 cm
Första och sista m är kantm och
stickas rät på alla v
Bakstycke:
Lägg upp på rundst 2½, (125) 139
(147) 161 m. Sticka 9 räta v fram
och tillbaka.
Byt till rundst 3.
Sticka enl diagram innanför 1
kantm i var sida till arb mäter (44)
45 (46) 47 cm.
Maska av för ärmhål i var sida
vartannat
v
(6,2,2,2,1)
7,2,2,2,1,1,1
(7,3,2,2,1,1,1)
7,3,3,2,1,1,1,1 m = (99) 107 (113)
123 m.

Sticka som tidigare med 1 kantm i
var sida till arb mäter (56) 58 (60)
62 cm.
Sätt för nacken de mittersta (41)
45 (49) 51 m på en nål eller en
tråd, och sticka var sida för sig.
Maska av för nacken vartannat v
(3,2,1) 3,1,1 (3,2,1) 3,2,1 m.
Sticka till arb mäter (63) 65 (67) 69
cm.
Sätt axelns (23) 26 (26) 30 m på
en nål eller en tråd.
Sticka andra sidan på samma sätt,
men åt motsatt håll.
Framstycke:
Lägg upp och sticka lika
bakstycket till arb mäter (51) 53
(55) 57 cm.
Sätt för halsen de mittersta (23) 25
(27) 29 m på en nål eller en tråd,
och sticka var sida för sig.
Maska av för halsen vartannat v
(3,3,2,2,2,1,1,1)
3,3,3,2,2,1,1
(3,3,3,2,2,2,1,1) 3,3,3,2,2,2,1,1 m.
Sticka till arb mäter (63) 65 (67) 69
cm. Sätt axelns (23) 26 (26) 30 m
på en nål eller en tråd.
Sticka andra sidan på samma sätt,
men åt motsatt håll.
Ärmar:
Lägg upp på rundst 2½, (53) 55
(57) 59 m. Sticka 9 rät a v fram
och tillbaka.
Byt till rundst 3.
Sticka enl diagram innanför 1
kantm i var sida, räkna ut från mitt
på ärmen hur mönstret skall börja.
OBS! Där det inte är nog m till att
sticka 2 omslag och 3 m
tillsammans, stickas m i slätst.
Sticka till arb mäter 5 cm. Öka 1 m
innanfor 1 kantm i var sida.
Upprepa ökningen med ca 2 cm
mellanrum till totalt (87) 91 (97)
101 m. De ökade m stickas i
mönster.
Sticka till ärmen mäter 47 cm, eller
önskad längd.
Maska av för ärmhål (6) 6 (7) 7 m i
var sida.

Maska av i var sida vartannat v
2,2,2 m.
Maska därefter av 1 m i början på
varje v till det återstår (29) 25 (25)
27 m.
Maska till slut av 2,3 m i var sida.
Maska av de resterande m.
Montering:
Sticka eller masksy ihop axlarna.
Sy i ärmarna. Sy sid- och
ärmsömmarna.
Halskant:
Sticka upp runt halsen på rundst
2½, 1 m i varje m/v, men hoppa
över var 4:e m/v, och sticka m från
nålarna tillsammans 2 och 2.
Sticka 8 v slätst, samtidigt som
m-antalet på 1:a v regleras till
(160) 166 (170) 174 m.
Maska av.

Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Nr 14
Tunika med korta ärmar
Storlek:
(S) M (L) XL
Plaggets mått:
Övervidd: (83) 92 (100) 107 cm
Hel längd: (70) 71 (72) 73 cm
Garn:
MANDARIN PETIT (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, MINI
DUETT, ALPAKKA SILKE
OBS! Väljer du ett av garnalternativen, kontrollera meterantalet på garnet
Garnåtgång:
Natur 1012: (5) 6 (7) 7 nystan
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 2½ och 3
mm
Masktäthet:
27 m slätst på st 3 = 10 cm

Fram- och bakstycke:
Lägg upp på rundst 2½, (244) 268
(292) 308 m. Sticka växelvis *1
avigt v, 1 rätt v*, upprepa från *-*
totalt 5 ggr (= rätst).
Sätt ett märke i var sida med (122)
134 (146) 154 m på var del.
Byt till rundst 3, sticka slätst,
samtidigt när arb mäter 7 cm,
minskas i var sida enl följande:
Sticka 1 rm, 2 rm tillsammans,
sticka till 3 m före nästa märke, lyft
av 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över,
2 rm, 2 rm tillsammans, sticka till
det återstår 3 m på v, lyft av 1 m, 1
rm, drag den lyfta m över, 1 rm.
Upprepa minskningen var 7:e cm
totalt 5 ggr = (224) 248 (272) 288
m.
Sticka till arb mäter (37) 38 (38) 39
cm. Sticka enl diagram A.
Därefter stickas slätst, samtidigt
när arb mäter 51 cm, avmaskas för
ärmhål (6) 6 (8) 8 m i var sida (=

(3) 3 (4) 4 m på var sida om
märkena).
Sticka var del för sig.
Bakstycke:
= (106) 118 (128) 136 m.
Sticka slätst fram och tillbaka, och
maska av för ärmhål i var sida
vartannat v (2,1,1,1) 3,2,1,1,1
(3,2,2,1,1,1) 4,2,2,1,1,1,1 m = (96)
102 (108) 112 m.
Sticka till arb mäter (66) 67 (68) 69
cm.
Sätt för nacken de mittersta (50)
52 (54) 54 m på en nål eller en
tråd, och sticka var sida för sig.
Maska av för nacken vartannat v
2,1,1 m.
Sticka till arb mäter (69) 70 (71) 72
cm.
Maska av för axeln på varje v från
ärmsidan (6,6,7) 7,7,7 (7,8,8) 8,8,9
m.
Sticka andra sidan på samma sätt,
men åt motsatt håll.
Framstycke:
= (106) 118 (128) 136 m.
Sticka lika bakstycket till arb mäter
(61) 62 (63) 64 cm.
Sätt för halsen de mittersta (38) 40
(42) 42 m på en nål eller en tråd,
och sticka var sida för sig.
Maska av för halsen vartannat v
3,2,2,1,1,1 m.
Maska av för axeln vid samma
längd, och på samma sätt som på
bakstycke.
Sticka andra sidan på samma sätt,
men åt motsatt håll.
Ärmar:
Lägg upp på strumpst 2½, (72) 80
(80) 88 m. Sticka 1 avigt v, 1 rätt v.
Byt till strumpst 3.
Sticka diagram A.
Därefter stickas slätst, samtidigt
som m-antalet på första v regleras
till (74) 80 (84) 90 m.
Sticka till ärmen mäter 6 cm.
Maska av (6) 6 (8) 8 m under
ärmen.
Sticka slätst fram och tillbaka,
samtidigt som det avmaskas för
ärmkullen i var sida vartannat v

(3,2,2,2) 3,2,2,2 (3,3,2,2) 3,3,2,2,2
m.
Maska därefter av 1 m i var sida
vartannat v (6) 7 (8) 9 ggr.
Maska till slut av i var sida
vartannat v 2,2,3,3,5 m.
Maska av de resterande (8) 12 (10)
10 m.
Montering:
Sy ihop axlarna. Sy i ärmarna.
Halskant:
Sticka upp runt halsen på rundst
2½, (160) 160 (168) 168 m, inkl m
från nålarna.
Sticka runt enl diagram B, och
minska som diagrammet visar =
(120) 120) 126 (126) m.
Maska av med rm.

Nr 15
Vid topp med hålmönster
Storlek:
(XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)
Plaggets mått:
Övervidd: (81) 90 (99) 107 (116)
125 (134) cm
Hel längd: (54) 55 (56) 57 (58) 59
(60) cm
Garn:
MANDARIN PETIT (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, MINI
DUETT, ALPAKKA SILKE
OBS! Väljer du ett av garnalternativen, kontrollera meterantalet på garnet
Garnåtgång:
Ljus grå 6030: (4) 5 (6) 7 (8) 9 (10)
nystan
Rekommenderade stickor:
Rundst 2½ mm
Virknål 2½ mm
Masktäthet:
27 m mönster på st 2½ = 10 cm
Fram- och bakstycke:
Lägg upp på rundst 2½, (198) 220
(242) 264 (286) 308 (330) m.
Sticka runt i resår 1 rm, 1 am i 6
cm.
Sticka 1 rätt v, samtidigt som det
ökas jämnt fördelat till (218) 242
(266) 290 (314) 338 (362) m.
Sätt ett märke i var sida med (109)
121 (133) 145 (157) 169 (181) m
på var del.
Sticka enl diagram, börja och
sluta som diagrammet visar.
Sticka till arb mäter 34 cm alla
storl.
Dela arb för ärmhål vid märkena i
var sida, och sticka var del för sig.
Bakstycke:
= (109) 121 (133) 145 (157) 169
(181) cm.
Sticka enl diagram fram och
tillbaka, samtidigt som det läggs
upp vartannat v 6,6,6 m i var sida

till ärmar = (145) 157 (169) 181
(193) 205 (217) m.
De nya m stickas i diagram efter
hand, men de yttersta 6 m stickas i
rätst = rm på alla v.
Sticka till arb mäter (53) 54 (55) 56
(57) 58 (59) cm.
Maska av för nacken de mittersta
(61) 63 (65) 67 (69) 71 (71) m, och
sticka var sida för sig. Sticka till
arb mäter (54) 55 (56) 57 (58) 59
(60) cm.
Maska av för axel/ärm de
resterande (42) 47 (52) 57 (62) 67
(73) m.
Framstycke:
= (109) 121 (133) 145 (157) 169
(181) cm.
Sticka lika bakstycke till arb mäter
(50) 51 (52) 53 (54) 55 (56) cm.
Maska av för halsen de mittersta
(41) 43 (45) 47 (49) 51 (51) m, och
sticka var sida för sig.
Maska av för halsen vartannat v
ytterligare 4,3,2,1 m.
Sticka till arb mäter (54) 55 (56) 57
(58) 59 (60) cm.
Maska av för axel/ärm de
resterande (42) 47 (52) 57 (62) 67
(73) m.
Montering:
Sy ihop axel/ärm.
Virka runt halsen 1 v baklänges fm
med virknål nr 2½.

Nr 16
Jumper med flätor och
nedsläppta maskor
Storlek:
(XS) S (M-L) XL-XXL
Plaggets mått:
Övervidd: (94) 102 (116) 123 cm
Höftvidd: (84) 94 (102) 110 cm
Hel längd: (67) 68 (70) 72 cm
Ärmlängd: Ca 50 cm, eller önskad
längd
Garn:
MANDARIN MEDI (100 % bomull,
50 gram = ca 135 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART, ALPAKKA,
DUO, MERINOULL
OBS! Väljer du ett av garnalternativen, kontrollera meterantalet på garnet
Garnåtgång:
Röd 4418: (10) 11 (12) 13 nystan
Tillbehör:
1 snodd ca (124) 134 (142) 150
cm
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 3 och 4 mm
Masktäthet:
20 m slätst och 18 m mönster på
st 4 = 10 cm
Fram- och bakstycke:
Lägg upp på rundst 3, (152) 168
(184) 200 m. Sticka runt i slätst i
12 v, och 1 avigt v = vikv.
Alla mått tas härifrån!
Sätt ett märke i var sida med (76)
84 (92) 100 m på var del.
Sticka 5 v slätst. Sätt ett märke
runt de 8 mittersta m på
framstycket. Sticka 2 små hål på
framstycke enl följande:
Sticka till märket mitt fram, sticka 2
rm tillsammans, 1 omslag, sticka 4
rm, 1 omsalg, 2 rm tillsammans,
sticka v runt.
Sticka ytterligare 6 v slätst, och 1
avigt v.
Byt till rundst 4, och sticka runt 3nl
följande:

Sätt ett märke (= i sidan), sticka
*(17) 21 (18) 22 m slätst, diagram
som upprepas totalt (3) 3 (4) 4 ggr,
(17) 21 (18) 22 m slätst*, sätt ett
märke (= den andra sidan),
upprepa från *-* = (176) 192 (216)
232 m.
Sticka med denna indelning till arb
mäter (52) 52 (52) 53 cm.
Maska av för ärmhål 4 m i var sida
(= 2 m på var sida om märkena),
och sticka var del för sig.
Bakstycke:
= (84) 92 (104) 112 m.
Sticka slätst och mönster som
tidigare, samtidigt som det
avmaskas för ärmhål i var sida,
vartannat v (3,2,1,1,1) 3,2,1,1,1
(3,2,2,1,1,1) 3,2,2,1,1,1 m = (68)
76 (84) 92 m.
Sticka som tidigare med 1 kantm i
var sida till arb mäter (62) 63 (65)
67 cm. Sticka 1 v från räts,
samtidigt som det minskas som
det visas på sista v i diagrammet,
och m släpps ner.
Maska av alla m på nästa v från
avigs, och sticka omsalgen vridna
rm och am, samtidigt som det
avmaskas.
Framstycke:
= (84) 92 (104) 112 m.
Sticka och maska av för ärmhål
som på bakstycket = (68) 76 (84)
92 m.
Sticka till arb mäter (57) 57 (58) 59
cm.
Sätt ett märke runt de mittersta 18
m.
Sticka 1 v från räts, samtidigt som
det minskas över mönstret som
det visas på sista v i diagrammet
över de mittersta (18) 18 (20) 22
m, sticka som tidigare över de
övriga m.
På nästa v från avigs avmaskas
för halsen m innanför märkena,
sticka omslagen vridna rm och am,
samtidigt som det avmaskas.
Sticka var sida för sig.
Maska av för halsen vartannat v
(4,3,1,1,1) 4,3,2,1,1,1 (5,3,2,2,1,1)
6,4,2,2,1,1 m, samtidigt som det
minskas som det visas på sista v i
diagrammet.
Sticka till arb mäter (62) 63 (65) 67
cm. Maska av som på bakstycket.
Axelbredden mäter ca (8) 9 (10)
11 cm.

Ärmar:
Lägg upp på strumpst 3, (40) 40
(44) 44 m. Sticka runt i resår 2 rm,
2 am i (8) 8 (10) 10 cm.
Sticka 1 avigt v, samtidigt som
det ökas jämnt fördelat till (54) 58
(66) 70 m. Byt till strumpst 4.
Sätt ett märke der v börjar = mitt
under ärmen.
Sticka (20) 22 (26) 28 m slätst,
diagram 1 gång, (20) 22 (26) 28
m slätst = (58) 62 (70) 74 m.
Sticka med denna indelning till arb
mäter ca 50 cm, eller önskad
längd.
Maska av 4 m mitt under ärmen.
Sticka slätst och mönster fram och
tillbaka, samtidigt som det
avmaskas för ärmkullen i var sida
vartannat v (3,2) 3,2 (3,2,2,2)
3,2,2,2 m, och därefter 1 m (5) 7
(7) 9 ggr, maska till slut av 3,4 m =
20 m.
Sticka diagram innanför 1 kantm i
var sida till axelstycket har samma
mått som framstyckets axelbredd,
ca (8) 9 (10) 11 cm.
Sticka och minska/maska av som
på de 2 sista v på bakstycke.
Montering:
Sy fast axelstycket mot fram- och
bakstycket.
Sy i ärmarna.
Halskant:
Börja
vid
axelstycket
på
bakstycket, och sticka upp på
strumpst 3, 1 m i varje m/v runt
halsen, men hoppa över var 4:e
m/v utmed avmaskningen mot hals
på framstycket.
M-antalet skall vara delbart med 4.
Sticka runt i resår 2 rm, 2 am i ca
5 cm.
Vik kanten nertill på fram- och
bakstycket mot avigs och sy till
med små stygn.
Trä en snodd genom hålen på
framstycke, och knyt en rosett.

