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Jongleuse är en kvinnlig jonglör. Tröjans fina hålmönster ser ut som bollar som jongleras
upp i luften och som så småningom exploderar ut på oket. Toppen är kort och tätsittande,
halsringningen formas med förkortade varv längst upp på oket vilket ger en fin passform.
STORLEKAR
XS (S) M (L) XL
MÅTT
Passar till bystvidd: 74 (82) 90 (98) 106 cm
Övervidd: 68 (76) 84 (92) 100 cm
Längd: 51 (51) 53 (53) 55 cm
Ärmlängd: 9 (9) 12 (12) 14 cm
OBS! Hålmönstret på kroppen är mycket elastiskt,
övervidden mäts utan att resåren sträcks.
STICKFASTHET
40 maskor x 40 varv på sticka 2,5 mm kroppens resår/
hålmönster (ej sträckt) = 10 x 10 cm.
Stickstorleken är endast vägledande. Får du fler
maskor/10 cm byter du till en grövre sticka, får du
färre maskor/10 cm byter du till en tunnare sticka.
Om du får rätt maskantal men fel varvantal kan det
hjälpa att byta material på stickorna, tex från metall till
trä eller omvänt.
OBS! Kontrollmät din stickfasthet flera gånger medan
du stickar.
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MATERIAL
Garn från Filcolana
200 (250) 250 (300) 300 g Merci färg 602 (Fern).
Rundsticka 2,5 mm, 40, 60 och 80 cm
Strumpstickor 2,5 mm till ärmar.
(Strumpstickor och kort rundsticka kan uteslutas om
du stickar mha magic loop på en lång rundsticka.)
4 gröna, 8 röda och 1 svart stickmarkörer (färgerna
spelar mindre roll, bara du kan skilja markörerna åt)
2 maskhållare (eller restgarn) att sätta av maskor på.
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Tekniker
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR
ö1h (högerlutande ökning)
Från rätsidan (görs före markören): Lyft upp tråden
mellan 2 maskor, bakifrån och fram, på vänster sticka,
sticka den rät eller avig beroende på vad som passar
bäst i resåren.
ö1v (vänsterlutande ökning)
Från rätsidan (görs efter markören): Lyft upp tråden
mellan 2 maskor, framifrån med vänsterstickan, sticka
den vridet rät eller avig beroende på vad som passar
bäst i resåren.
5i1
Sticka 5 maskor i en maska enligt följande: 1 rät,
omslag, 1 rät, omslag, 1 rät. På nästa varv stickas omslagen vridet aviga.

Arbetsgång
Toppen stickas uppifrån och ner med förkortade varv
i nacken och längre ner på oket för att skapa en fin
ringning och en bra passform.
De förkortade varven längst upp på oket kan uteslutas
om man vill ha en högre ringning.
Mönstret resårstickas, ökningarna i oket skapar
dekorativa hål som fortsätter ner i resår/hålmönstret på
kroppen.
Efter oket stickas kropp och ärmar färdiga var för sig.
Arbetet avslutas med att maskor plockas upp runt
halsöppningen som avslutas med en fin I-cord/I-snodd.

SPECIELLA TEKNIKER
Enkel uppläggning
Gör en ögla av garnet så att den långa garnändan (som
kommer från nystanet) läggs ovanpå det garn som sitter
på stickan, stick högerstickan in i öglan framifrån och
dra åt så att det bildas en maska. Upprepa till önskat
antal maskor.
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Beskrivning
OK
Lägg på rundsticka 2,5 mm, 60 cm upp 180 (192)
204 (216) 228 maskor.
Sammanfoga för att sticka runt men se till att maskorna inte snor sej kring stickan, sätt en svart markör på
stickan som visar varvets början.
Sticka 1 varv resår (1 rät, 1 avig).
Forma halsringningen med hjälp av förkortade varv som
stickas fram och tillbaka enligt följande:
Förkortat varv 1: Sticka 43 (47) 49 (53) 57 maskor
resår, vänd.
Förkortat varv 2 (avigsidan): Gör 1 omslag, sticka
43 (47) 49 (53) 57 maskor resår, flytta markören till
högerstickan, sticka 44 (46) 48 (52) 56 maskor resår,
vänd.
Förkortat varv 3: Gör 1 omslag, sticka resår till
omslaget från föregående varv, sticka omslaget avigt
tillsammans med nästa maska, sticka 3 maskor resår,
vänd.
Förkortat varv 4: Gör 1 omslag, sticka resår till
omslaget från föregående varv, sticka omslaget rätt
tillsammans med nästa maska, 3 maskor resår, vänd.

Varv 22: *5i1, 15 maskor resår*, upprepa *-* varvet
ut.
Det skall nu vara 300 (320) 340 (360) 380 maskor.
Sticka 9 varv resår.
På nästa varv flyttas den svarta markören (varvets
början) på följande sätt:
Nästa varv: Ta bort markören, sticka 1 rät, 1 avig,
sätt tillbaka markören och sticka resår varvet ut.
Varv 33: Sticka 10 maskor resår, *5i1, 19 maskor
resår*, upprepa *-* totalt 14 (15) 16 (17) 18 ggr, 5i1,
9 maskor resår.
Det skall nu vara 360 (384) 408 (432) 456 maskor.

Upprepa varv 3 och 4 ytterligare 2 ggr.
Det skall nu vara 4 vändningar i varje sida.
Sista förkortade varvet (rätsidan): Gör 1 omslag,
sticka resår till omslaget, sticka omslaget avigt tillsammans med nästa maska, VÄND INTE, fortsätt att sticka
runt till 1 maska före omslaget i andra sidan, sticka
denna maska avigt tillsammans med omslaget, sticka
resår varvet ut.
De förkortade varven är nu färdigstickade,
fortsättningsvis stickas arbetet runt.
Sticka 8 varv resår.
Varv 11: Sticka 6 maskor resår, *5i1, 11 maskor
resår*, upprepa *-* totalt 14 (15) 16 (17) 18 ggr,
sticka 5i1, 5 maskor resår.
Det skall nu vara 240 (256) 272 (288) 304 maskor.
Sticka 10 varv resår, på det första av dessa varven
stickas omslagen från föregående varv aviga.
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Sticka 12 varv resår.
Sticka förkortare varv för att göra bakstycket längre
enligt följande:
Förkortat varv 1: Sticka 59 (65) 71 (77) 83 maskor
resår, vänd.
Förkortat varv 2 (avigsidan): Gör 1 omslag, sticka
59 (65) 71 (77) 83 maskor resår, flytta markören till
högerstickan, sticka 60 (66) 72 (78) 84 maskor resår,
vänd.
Förkortat varv 3: Gör 1 omslag, sticka resår till
omslaget från föregående varv, sticka omslaget avigt
tillsammans med nästa maska, sticka 11 maskor resår,
vänd.
Förkortat varv 4: Gör 1 omslag, sticka resår till
omslaget från föregående varv, sticka omslaget rätt
tillsammans med nästa maska, sticka 11 maskor resår,
vänd.
Upprepa varv 3 och 4 till det är totalt 6 vändningar i
varje sida.
Sista förkortade varvet (rätsidan): Gör 1 omslag,
sticka resår till omslaget, sticka omslaget avigt tillsammans med nästa maska, VÄND INTE, fortsätt att sticka
runt till 1 maska före omslaget i andra sidan, sticka
denna maska avigt tillsammans med omslaget, sticka
resår varvet ut.

De förkortade varven är nu färdigstickade,
fortsättningsvis stickas arbetet runt. På nästa varv
påbörjas ökningar för raglan och hålmönster enligt
följande:
Sticka 47 (53) 53 (63) 61 maskor resår, placera en
grön markör på stickan, sticka 7 (7) 11 (5) 9 maskor
resår (högre halvan av bakstycket), placera en röd
markör på stickan , sticka 1 rät, 1 avig, 1 rät, placera en
röd markör på stickan (raglan), sticka 6 (2) 4 (6)
8 maskor resår, placera en grön markör på stickan,
sticka 54 (64) 64 (64) 64 maskor resår, placera en
grön markör på stickan, sticka 5 (3) 5 (7) 9 maskor
resår (höger ärm), placera en röd markör på stickan,
sticka 1 rät, 1 avig, 1 rät, placera en röd markör på
stickan (raglan), sticka 8 (6) 10 (4) 8 maskor resår,
placera en grön markör på stickan, sticka 94 (104)
104 (124) 124 maskor resår, placera en grön markör
på stickan, sticka 7 (7) 11 (5) 9 maskor resår (framstycke), placera en röd markör på stickan, sticka 1 rät,
1 avig, 1 rät, placera en röd markör på stickan
(raglan), sticka 6 (2) 4 (6) 8 maskor resår, placera en
grön markör på stickan, sticka 54 (64) 64 (64) 64
maskor resår, placera en grön markör på stickan, sticka
5 (3) 5 (7) 9 maskor resår (vänster ärm), placera en röd
markör på stickan, 1 rät, 1 avig, 1 rät, placera den svarta markören på stickan för att markera varvets början
(raglan).
Varvets början är flyttad till efter vänster raglan bak.
Häng den sista gröna markören på stickan enligt
följande:
Flytta de första 8 (6) 10 (4) 8 maskorna från vänster
sticka till högerstickan, utan att sticka dem. Placera den
gröna markören på vänsterstickan och flytta tillbaka
maskorna från höger till vänster sticka.
Raglanmaskorna är maskorna mellan de röda
markörerna, de gröna markörerna visar var hålmönstret
skall stickas.
Fortsättningsvis stickas hålmönster på de mittersta 94
(104) 104 (124) 124 maskorna på både bak- och
framstycke (mellan de gröna markörerna) och på
ärmarnas mittersta 54 (64) 64 (64) 64 maskor (mellan
de gröna markörerna) samtidig ökas för raglan
vartannat varv på var sida om de 3 raglanmaskorna.
De nya maskorna stickas räta eller aviga beroende på
vad som passar i resåren.
Varv 1: **Sticka resår till den gröna markören,
flytta markören till högerstickan, 2 aviga tillsammans,
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1 omslag, *8 maskor resår, 2 aviga tillsammans,
1 omslag*, upprepa *-* till 2 maskor före nästa gröna
markör, 1 avig, 1 rät, flytta markören till högerstickan, sticka resår till den röda markören, ö1v, flytta
markören till högerstickan, sticka de 3 raglanmaskorna, flytta markören till högerstickan, ö1h, sticka
resår till den gröna markören, 2 aviga tillsammans,
1 omslag, *8 maskor resår, 2 aviga tillsammans,
1 omslag*, upprepa *-* till 2 maskor före den gröna
markören, 1 avig, 1 rät, flytta markören till högerstickan, sticka resår till den röda markören, ö1v, flytta
markören till högerstickan, sticka de 3 raglanmaskorna, flytta markören till högerstickan, ö1h**,
upprepa ** - ** ytterligare 1 ggr.
Varv 2: Sticka resår som maskorna visar, sticka alla
omslag räta.
Varv 3: Sticka resår som maskorna visar, öka före och
efter de 3 raglanmaskorna som på varv 1.

skall vara ett varv med raglanökningar.
Det skall nu vara totalt 392 (416) 456 (496) 536
maskor.
Arbetet delas så att ärmar och kropp stickas för sig:
Nästa varv: Sticka resår och hålmönster på bakstycket
till den 1:a röda markören, ta bort markören, *sticka
1:a raglanmaskan, sätt de följande 2 raglanmaskorna,
alla ärmmaskorna plus de följande 2 raglanmaskorna
på en maskhållare, ta bort de röda markörerna när du
kommer till dem, lägg upp 17 (25) 29 (33) 37 nya
maskor med enkel uppläggning, markera den mittersta
av dessa maskor (sidmaska)*, resårsticka framstyckets
maskor fram till den röda markören, upprepa *-* 1 ggr
och sticka resår varvet ut.
Det skall nu vara 272 (304) 336 (368) 400 maskor
och 77 (81) 89 (97) 105 maskor på vardera mask-

Varv 4: Sticka resår som maskorna visar varvet ut.
Varv 5: **Sticka resår till den gröna markören, flytta
markören till högerstickan, sticka 1 avig, 1 rät, 2 aviga
tillsammans, 1 omslag, * sticka 8 maskor resår, 2 aviga
tillsammans, 1 omslag*, upprepa *-* till den gröna
markören, flytta markören till högerstickan, sticka
resår till den röda markören, ö1v, flytta markören
till högerstickan, sticka de 3 raglanmaskorna, flytta
markören till högerstickan, ö1h, sticka resår till den
gröna markören, flytta markören till högerstickan,
sticka 1 avig, 1 rät, 2 aviga tillsammans, 1 omslag, *
sticka 8 maskor resår, 2 aviga tillsammans, 1 omslag*,
upprepa *-* till den gröna markören, flytta markören
till högerstickan, sticka resår till den röda markören,
ö1v, flytta markören till högerstickan, sticka de
3 raglanmaskorna, flytta markören till högerstickan,
ö1h**, upprepa ** - ** ytterligare 1 ggr.
Varv 6: Sticka resår som maskorna visar och sticka alla
omslag räta
Varv 7: Sticka resår som maskorna visar, öka före och
efter de 3 raglanmaskorna som på varv 1.
Varv 8: Sticka resår som maskorna visar varvet ut.
Fortsätt att sticka på detta sätt så att hålmönstret upprepas var 8:e varv och raglanökningarna vart 2:a varv
till totalt 4 (4) 6 (8) 10 ökningar är gjorda, sista varvet
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hållaren.
KROPP
Fortsätt att sticka rakt ner, de nya maskorna under
ärmhålen resårstickas, så att de passar in i resåren.
Samtidigt utökas hålmönstret med 1 omgång hål i varje
sida genom att samtliga gröna markörer flyttas
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10 maskor ut mot ärmhålet.
Maskorna i sidorna stickas i resår.
Sticka till kroppen mäter 26 (26) 28 (28) 30 cm, avsluta med mönstervarv 4 eller 8.
Sprund
Dela för sidsprund, bak- och framstycke stickas
fortsättningsvis var för sig.
Nästa varv: Sticka 1 rät i den mittersta sidmaskan,
sticka de 2 följande maskorna räta, sticka resår och
hålmönster till 1 maska före nästa sidmaska, sticka
denna maska rät, sticka 1 rät maska i sidmaskan, vänd
och låt resterande maskor vila.
Nederkant bakstycke
Det skall nu vara 137 (153) 169 (185) 201 maskor till
bakstycket.
Nästa varv (avigsidan): Lyft 2 maskor avigt med
garnet framför arbetet (mot dej), sticka 1 avig, sticka
resår och sticka alla omslag aviga till 3 maskor återstår,
3 aviga.
Nästa varv 3: Lyft 2 maskor avigt med garnet bakom
arbetet (från dej), sticka 1 rät, sticka resår till 3 maskor
återstår, 3 räta.
Nästa varv 4: Lyft 2 maskor avigt med garnet framför
arbetet, sticka 1 avig, sticka resår till 3 maskor återstår,
3 aviga.
Fortsätt att sticka på detta sätt med kanter som
beskrivet ovan SAMTIDIGT som det minskas var
6:e varv innanför de yttersta 5 maskorna genom att
2 aviga maskor stickas avigt tillsammans, oavsett om
det är räta eller aviga maskor som skall stickas ihop,
enligt följande:
Minskningsvarv (rätsidan): Lyft 2 maskor avigt med
garnet bakom arbetet, sticka 1 rät, 1 avig, 1 rät, 2 aviga
tillsammans, sticka resår/hålmönster till 7 maskor
återstår, sticka 2 aviga tillsammans, 1 rät, 1 avig, 3 räta.
Fortsätt på detta sätt till 4 minskningar är gjorda i
vardera sidan.
Sticka 6 varv resår utan hålmönster.
I-cord/I-snoddskant
Avmaska alla maskor från rätsidan med I-cord/I-snodd
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enligt följande:
Lägg upp 3 maskor på högerstickan med enkel uppläggning, flytta de 3 maskorna från höger till vänster
sticka utan att sticka dem.
Varv 1: Sticka 2 räta maskor, sticka den 3:e maskan
vridet rätt tillsammans med 1 maska från bakstycket,
flytta de 3 maskorna från höger till vänster sticka utan
att sticka dem.
Varv 2: Sticka 2 räta maskor, sticka den 3:e maskan
vridet rätt tillsammans med nästa maska, flytta de 3
maskorna från höger till vänster sticka utan att sticka
dem.
Varv 3: Sticka 2 räta maskor, sticka den 3:e maskan
vridet rätt tillsammans med de följande 2 maskorna,
flytta de 3 maskorna från höger till vänster sticka utan
att sticka dem.
Upprepa dessa 3 varv till 4 maskor återstår
Avmaska på vanligt sätt och ta av garnet.
Nederkant framstycke
Börja sticka från rätsidan, sticka 1 ny maska i
sidmaskorna i båda sidor = 137 (153) 169 (185)
201 maskor.
Sticka som på bakstycket, men minska var 4:e varv
6 ggr istället.
Sluta att göra hålmönser efter 5:e minskningen.
Efter det 6:e och sista minskningsvarvet stickas 1 avigt
varv.
Avmaska med I-cord/I-snodd som på bakstycket.
Framstycket blir 1-2 cm Kortare än bakstycket.
ÄRMAR (BÅDA STICKAS LIKA)
Börja mitt i ärmhålets botten, plocka med rundsticka
2,5 mm, 40 cm (eller en lång sticka om du stickar
mha magic loop), från rätsidan upp 8 (12) 14 (16) 18
maskor längs botten av ärmhålet fram till de vilande
ärmmaskorna, sticka dessa maskor och plocka sedan
upp 9 (13) 15 (17) 19 maskor fram till mitten av
ärmhålet, häng en markör på stickan som visar varvets
början = 94 (106) 118 (130) 142 maskor.
Fortsätt att sticka hålmönster som tidigare på de
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mittersta 54 (64) 64 (64) 64 maskorna, (på storlek
M, L och XL utökas hålmönstret med 10 maskor i var
sida) resten av maskorna resårstickas så att de passar in
i resåren.
Fortsätt att sticka till ärmen mäter 7 (7) 9 (9) 11 cm
från ärmhålet, avsluta med 6 varv resår utan hålmönster.
Ärmkant
Avsluta med en I-cord/I-snodd som på bakstycket.
Ta av garnet och sy ihop I-cordskanterna.
HALSKANT
Plocka från rätsidan med rundsticka 2,5 mm, 40 cm
upp 1 maska i varje upplagd maska runt halsringningen.
Gör en I-cordkant som på ärmen, kom ihåg att sticka
ihop 2 maskor var 3:e varv.
Ta av garnet och sy ihop I-cordskanterna.
MONTERING
Fäst alla trådändor.
Skölj upp toppen enligt tvättinstruktionen på
banderollen. Låt torka plant på en handduk.
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