
1663 POPCORNJUMPER 

Storlek:              S                         (M)                       L                      (XL)                                  

Övervidd:           98                       (108)                    116                  120 cm.     

Hel längd:          60                       (63)                        66                    69 cm.                  

Garn:  Alpaca + MerinoWool + Nettles från ONIONKnit  

Garnåtgång:        8                      8                         9                          9 n fg 1207.                             

Stickor: Rundst nr 3 + 5/80 cm.                                                                                                                  

Stickfasthet: 20 m = 10 cm. 

Förkortningar: M = markör, hjst= hjälpsticka, arb = arbetet, rtillsm = räta tillsammans, vr= vridet rät tillsammans. 

Uppnå det bästa resultatet: 

Stämmer inte stickfastheten, byt till tunnare eller grövre stickor. Det är viktigt att hålla stickfastheten, för att få det 
bästa resultatet och för att den angivna garnmängden skall stämma. 

Förhöjning av nacken: Det vänds med German Short Row. Sticka räta till där det skall vändas, vänd arb. Lägg 
tråden framför arb, lyft 1:a m a, drag tråden bakåt över stickan och strama åt den lite till (2 trådar på stickan). Sticka 
vidare som m visar. När det stickas över en vändmaska, stickas de 2 m/trådarna som ligger ihop tillsammans antingen 
räta eller aviga, (varvet stickas färdigt). 

Modellen stickas nerifrån och upp till halen. 

Knoppar: Sticka i given maska framifrån och bakifrån, tills det är 6 m på stickan. Vänd sticka 1 v aviga, 1 v räta, 1 v 
aviga. Sticka 3 m vr tills, där näst 3 m vr tills, drag 1:a m över, drag till lite extra. 

Knopplacering på fram -och bakstycke: Räkna från v början, strl. S: 10 r, * 1 knopp, 21 r *. Strl. M + L: 8 r, * 1 
knopp, 17 r *. Strl. X/L: 9 r, * 1 knopp, 19 r *. Sticka 16(17)17(18) v, därefter nästa knoppvarv som placeras i 
mitten av 2 knoppar. På ärmen markeras den mittersta m till 1 knopp, räkna därefter ut på var sida i vald strl., var 
1:a knoppen skall placeras på varvet. 

Fram – och bakstycke 

Lägg upp 188(200)212(220) m på st 3. Samla till en ring och sticka 5 cm resår, 1 r – 1 a. På sista v ökas det 
10(16)22(20) m jämnt fördelat. Byt till slätstickning och st 5, sticka 7(8)9(10) v, sticka därefter knoppar, tills det är 
stickat 6 v med knoppar. Avsluta på v innan det skall stickas knoppar igen, det maskas av 4 m i var sida till ärmhål. 
Låt arb vila. 

Ärmar 

Lägg upp 54(60)60(62) m på st 3. Samla arb till en ring och sticka 5 cm resår 1 r – 1 a. På sista v ökas det 
27(27)29(29) m jämnt fördelat. Byt till st 5 och slätstickning. Sticka knoppar som på fram- och bakstycke. Räkna 1:a 
v knoppar från mitten av ärmen. Samtidigt med 2:a knoppvarvet, ökas 1 m i var sida genom att sticka upp länken vr, 
mellan de yttersta m vid v början. Det ökas totalt 3 ggr vid de nästkommande knoppvarven. Sticka runt tills ärmen 
har samma antal knoppvarv som kroppen och avsluta på samma v. Maska av 4 m vid ärmhålet på det sista v, (2 m på 
var sida av M). Sticka en ärm till.  

Arbetet samlas genom att sätta en ärm i vart ärmhål. Sätt M vid de 4 samlingpunkterna, så att det är 2 m mellan M, 1 
m från var del. Sticka 1 v räta med knoppar. Det minskas för raglan genom att sticka 2 vrtillsm före M och 2 rtillsm 
efter M. Minska 28(29)30(32) ggr på vartannat v. Nu stickas det vändvarv till förhöjning av nacken, varvet börjar på 
bagstycket. Sticka räta över ärmens maskor + 5 m in på framstycket, samtidigt minskas det vid raglan på rätsidan 
som förut. Vänd, sticka a tillbaka till 5 m in på framstycket i motsatt sida. Det vänds totalt 2 ggr i var sida. När 
vändmaskan nås, stickas de två m/trådarna tillsammans, sticka 5 m, vänd. Upprepa i motsatt sida. Det är nu totalt 
minskat 30(31)32(34) ggr vid raglanlinjen. Maska av alla m.  

Halskant                                                                                                                                                                                       
Plocka upp 116(122)124(128) m med st 3 och sticka resårkant 1 r – 1 a, sticka 10(10)12(12) cm. Maska av. 

Montering 

Sy öppningen vid ärmhålet. Vik ner kragen och sy fast den i upplockningsmaskorna. Fäst alla trådar. Fukta arb. 
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