2249

Soft Lama Fine, 100% baby lama
Garnalternativ: Baby Merino, 100% merinoull, superwash
		Frost, 75% Superw. ull/ 25% Polyamid
		Lisa, 100% kammad bomull		
Storlek:
3
Garnåtgång:
Kofta		3
Byxa		2
Mössa & tossor		1

(6)

9

(12)

(3)

3

(4)

(3)
(1)

		

18 mån
3
2

4

n.fg 980
n.fg 949
n.fg 980

Babykofta, byxor, mössa, och tossor
SOFT LAMA FINE, 100% baby lama
2249
Storlek kofta:
Plaggets mått,
Bröstvidd:
Hel längd:
Garnåtgång:

3

(6)

9

(12) 18 		 mån

50
25
3

(54)
(27)
(3)

57 (60)
29 (32)
3 (4)

62 cm
35 cm
4		 n.fg 980 (grön)

Storlek byxa:
Hel längd: ca
Garnåtgång:
Garnalternativ:
Storlek mössa
och tossor:
Garnåtgång:

3
(6 -9)		
12-18 			 mån
50 (57)
62 			 cm
2
(3)		
3				 n.fg 949 (brunrosa)
BABY MERINO, LISA. Observera att garnåtgången blir annorlunda i en annan kvalité.

Stickor:
Virknål:
Tillbehör:

Svarta Fåret 2½ och 3 mm
Svarta Fåret 2½ mm
6 knappar (kofta), 1 knapp (byxa), 2 knappar (tossor).

3
1

(6-9)		
(1)		

12-18 			 mån
2 				 n.fg 980 (grön)

Masktäthet: 28 m och 38 v slätstickning på st 3 = 10 cm. 30 m och 52 v mönsterstickning på st 3 = 10 cm. OBS!
Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre stickor. Stickar du för löst, byt till finare stickor.
Stämmer inte masktätheten får plagget fel storlek och angiven garnåtgång kan ändras.
OBS! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v = kantm. Kantm i början av v stickas alltid rät och i slutet vriden rät.
Öka 1 m = Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
Enkelintagning (enkelint): I början av v: Sticka ihop 2 m rätt. I slutet av v: Lyft 1 m, sticka 1 rm, drag den lyfta m över.
Dubbelintagning (dubbelint): I början av v: Sticka ihop 3 m rätt. I slutet av v: Lyft 1 m, sticka ihop 2 m rätt, drag den
lyfta m över.
Knapphål: Avm 2 m vilka åter läggs upp på nästa v.
Virkförklaringar:
Luftmaska (lm)= Gör en löpögla, X omslag om nålen, drag garnet genom öglan X. Upprepa X-X till önskat antal lm.
Smygmaska (sm) = Stick ned nålen i nästa m, omslag om nålen, drag garnet genom m och direkt genom m på nålen.
Mönsterförklaring:
Varv 1 (räts): kantm, sticka 3 rm X lyft 1 m som om du ska sticka den avigt med garnet framför arb, 3 rm X, upprepa X-X
rest av v och sluta med kantm.
Varv 2 (avigs): kantm, 1 rm, lyft 1 m som om den ska stickas avigt med garnet framför arb, 1 rm X 2 rm, lyft 1 m som om
den ska stickas avigt med garnet framför arb, 1 rm X upprepa X-X och sluta med kantm.
Upprepa varv 1 och 2.
KOFTA
Bakstycke: Lägg på st 3 upp 73 (77) 81 (85) 89 m och sticka 5 v slätst innanför kantm i varje sida = rullkant (första v
= avigs). Tag alla mått från rullkanten. Öka på sista v 4 (4) 4 (8) 8 (8) m jämmt fördelat = 77 (81) 85 (93) 97 m. Sticka
sedan mönster enl förkl innanför kantm i varje sida rest av arb. När arb mäter ca 13 (14) 15 (17) 20 cm gör en enkelint för
ärmhål i varje sida innanför kantm. Upprepa enkelint med 1 v:s mellanrum ytterl 3 (3) 3 (4) 4 ggr. När arb mäter ca 23
(25) 27 (30) 33 cm avm för nacken de mittersta 21 (23) 25 (27) 29 m och sticka klart varje sida för sig. Vänster sida: Avm
ytterl för nacken 3 m mot nacken. Maska av axelns m rakt från räts. Om man vill sticka ihop axlarna sätt axelns m på en
tråd. Höger sida: Stickas lika vänster men åt motsatt håll.
Vänster framstycke: Lägg på st 3 upp 41 (45) 49 (53) 53 m och sticka en slätstickad rullkant lika bakst. Tag alla mått
från rullkanten. Öka på sista v 4 m jämnt fördelat = 45 (49) 53 (57) 57 m. Sticka sedan mönster enl förkl innanför kantm
i varje sida rest av arb. Gör int för ärmhål i sidan vid samma höjd och på samma sätt som på bakst. När arb mäter ca
15 (16) 17 (19) 22 cm börja att snedda för halsringn vid framkanten enl följ: Gör en enkelint innanför kantm med 1 v:s
mellanrum 19 (22) 25 (25) 23 ggr. Gör sedan 1 enkelint med 3 v:s mellanrum 1 (1) 1 (2) 3 ggr. Maska av rakt för axel från
räts vid samma höjd som på bakst.
Höger framstycke: Stickas lika vänster framst men åt motsatt håll. Gör också knapphål vid framkanten enl följ: Gör 3 par
knapphål. Sätt det första paret ca 3 cm från nederkanten, det sista paret 1 cm innan första int för halsringn och övriga par
med jämna mellanrum. Knapphålspar: Hål 1 gör man innanför 2 (3) 3 (3) 3 m vid framkanten (= kantm + 1 (2) 2 (2) 2 m).
Sticka 3 (4) 7 (7) 7 m och gör hål 2.

Ärmar: Lägg på st 3 upp 47 (49) 51 (51) 53 m och sticka en slätstickad rullkant lika bakst. Tag alla mått härifrån. Öka på
sista v 4 m jämnt fördelat = 51 (53) 55 (55) 57 m. Sticka sedan mönster enl förkl innanför 2 (1) 2 (2) 1 m i varje sida (=
kantm + 1 (0) 1 (1) 0 am. Am stickas rät från avigs). OBS! När arb mäter ca 2 cm ökas 1 m i varje sida innanför kantm.
Upprepa ökn med 2 cm:s mellanrum ytterl 3 (3) 4 (4) 4 ggr och sedan med 1 cm:s mellanrum tills det finns 67 (73) 79
(83) 81 m på stickan. De utökade m stickas med i mönstret. När arb mäter ca 14 (16) 18 (20) 21 cm gör en dubbelint i
varje sida för ärmhål, gör sedan en enkelint med 1 v:s mellanrum 3 (3) 3 (4) 4 ggr. På nästa v från räts maska av rest m
rakt.
MONTERING
Sy axelsömmarna alt sticka ihop axlarna enl följ: Sticka ihop en i taget. Sätt axelm från framst på en st 3 och axelm från
bakst på en st 3. Håll parallellt i vänster hand med avigsidorna utåt. Sticka ihop första m på varje st = 1 m, fortsätt med
nästa ”par” m och drag den första över. Fortsätt på samma sätt med rest m. Halskant och framkanter: Börja nedtill på
höger framstycke och plocka från räts med rundst 2½ (60 cm) upp 1 m i varje v utmed framkanten och halssneddningen
(plocka inte upp utmed rullkanten). Hoppa över ca vart 5:e v. Fortsätt att plocka upp m utmed nacken, och lika många m
utmed vänster halssneddning och framkant som på höger sida. Sticka 1 rätt v. Maska av med rm. Sy i ärmarna. Sy ihop
sid- och ärmsömmarna. Tänk på att rullkanterna rullas utåt. Sy i knappar på höger framst som motsvarar knapphålen på
vänster framst.
BYXA
Läs igenom hela texten innan du börjar så att du inte missar något.
Framstycke, höger ben: Lägg på st 3 upp 28 (31) 34 m och sticka 5 v slätst med början av ett avigt v = rullkant. Tag alla
mått härifrån. Sticka slätst innanför kantm i varje sida. När arb mäter ca 1 cm ökas 1 m i början av v mot grenen. Upprepa
ökn ytterl 9 (7) 6 ggr med 3 (5) 7 v:s mellanrum = 38 (39) 41 m. När arb mäter ca 12 (15) 17 cm lägg arb åt sidan.
Vänster ben: Stickas lika höger ben men åt motsatt håll.
Sätt bägge benen på samma sticka enl följ: Sticka vänster ben, lägg upp 7 nya m, sticka höger ben = 83 (85) 89 m. Sticka
slätst över samtliga m innanför kantm i varje sida. OBS! Nu tar man alla mått från grenen.
När arb från grenen mäter 14 (17) 17 cm gör en int i varje sida innanför 2 m (= kantm + 1 m slätst). Upprepa int ytterl 2
(1) 2 ggr med ca 3 (4) 3 cm:s mellanrum = 77 (81) 83 m.
När arb från grenen mäter ca 24 (26) 26 cm sticka mönster enl förkl innanför 1 (1) 2 m( = kantm + 0 (0) 1 am) i varje sida
rest av arb.
När arb från grenen mäter ca 27 (29) 30 cm avm för ärmhål i varje sida vartannat v 7-3-2-2-2-1 (7-3-2-2-1-1) 5-3-2-2-1-1 m.
När arb från grenen mäter ca 31 (35) 37 cm avm för halsen de mittersta 9 (11) 11 m och sticka klart varje sida för sig.
Avm ytterl vartannat v för halsringn 3-2-1-1 (3-2-2-1) 3-2-2-1-1 m. När arb från grenen mäter ca 37 (41) 43 cm snedda
axelns m genom att sätta av m vartannat v på en tråd enl följ: 5-5 (6-5) 7-6 m.
Höger sida stickas lika vänster sida men åt motsatt håll.
Bakstycket: Lägg upp och sticka lika framstycket. OBS! Samtidigt med den första avm för ärmhål dela arb på mitten för
sprund genom att maska av den mittersta m och sticka klart varje sida för sig. Vänster sida: När sprundet mäter ca 6 cm
snedda för nacken vid sprundkanten vartannat v 4-3-2-1-1 (5-3-2-2-1) 5-3-2-2-1-1 m. Snedda axeln vid samma höjd och
på samma sätt som på bakst. Höger sida: Stickas lika vänster sida men åt motsatt håll.
MONTERING
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka.
Sticka ihop axelsömmarna. Se förkl på koftans montering. Sy ihop sidsömmar och grensömmar. Använd kantm till
sömsmån och tänk på att rullkanterna rullas utåt. Halskant: Plocka från räts med rundst 2½ (40 cm) upp ca 112 (116)
120 m runt halsringn. Sticka 1 v rätst och maska sedan av rätt. Sprundkanterna: Plocka från räts med st 2½ upp m utmed
sprundkanterna (en i taget) och maska av direkt i rätst. Virka en knapphålsögla på högst upp på vänster sida. Ögla: Fäst i
kanten med 1 sm. Virka 6-7 lm och slut till en ring genom att göra en sm i kanten. Fäst trådarna. Sy i en knapp på höger
sprundkant. Ärmhålskanter: Plocka från räts med rundst 2½ (40 cm) upp 1 m i varje m och v runt ärmhålet. Hoppa över
vart 5:e v. Maska av direkt i rätst.
MÖSSA
Lägg på st 3 upp 101 (117) 129 m och sticka 5 v slätst med början av ett avigt v = rullkant. Tag alla mått härifrån. Sticka
sedan mönster enl förkl innanför kantm i varje sida. När arb mäter ca 7-7½ (7½-8) 8½ cm justera maskantalet till 98 (114)
130 m och sticka slätst rest av arb. På nästa v från räts gör ett ihoptagningsv enl följ: kantm X 2 rm tills, 10 (12) 14 rm
X upprepa X-X v ut och sluta med kantm. Upprepa ihoptagningsv med 3 v:s mellanrum ytterl 3 (2) 1 ggr och sedan med
1 v:s mellanrum tills det återstår 1 m mellan varje int. Det blir 1 m mindre mellan int för varje ihoptagningsv. På nästa v
från räts sticka ihop m 2 och 2 rätt. Fortsätt sticka ytterl 8-9 cm med rest m. Maska av från räts. Sy ihop mössan. Använd
kantm till sömsmån. Tänk på att rullkanten rullar sig utåt. Gör en knut på antennen uppe på mössan.
TOSSOR
Lägg upp 41 (43) 47 m med dubbelt garn på st 4½ och sticka rätst i 13 (13) 15 varv. Maska av 16 (17) 19 m i början på
nästa v, sticka rm v ut. Maska av 16 (17) 19 m i början på nästa v, sticka rm v ut. Nu finns det 9 m kvar. Sticka ytterl 22
(24) 26 varv rätst. Maska av i rätst.

Sy ihop enl skiss. Vrid tossan ut och in. Sticka en likadan tossa till, sy ihop åt motsatt håll. Fäst ihop med en knapp.
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