2333

Recycled Cotton, 100% återvunnen bomull
Garnalternativ: Stina, 100% kammad bomull
Svea, 50% ull, 50% akryl
Storlek:
Garnåtgång:
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18 mån
8 n.fg 04, 65 & 72

Babytröja i ett stycke
RECYCLED COTTON, 100% återvunnen bomull
2333
Storlek:
Plaggets mått,
Bröstvidd:
Hel längd: ca
Ärmlängd: ca
Garnåtgång:
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Stickor:
Rundsticka:

Svarta Fåret 5 mm
Svarta Fåret 5 mm, 40 cm

månader

64
cm
37
cm
21
cm
2 		 n.fg 1 (blå 65)			
2		 n.fg 2 (vit 04)
4		 n.fg 3 (ljusblå 72)

Masktäthet: 18 m och 21 v slätstickning på st 5 = 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.
Mönster: (bakstycke)
Varv 1 (rätsidan): rm.
Varv 2: rm.
Varv 3: rm.
Varv 4: am.
Upprepa dessa 4 varv.

TIPS OCH RÅD NÄR DU STICKAT FÄRDIGT:
- Spara en banderoll för ev reklamation
- Följ noga tvättrådet på banderollen
- Tvättpåse rekommenderas vid maskintvätt
- Torka alltid plagget liggande
- Handstickade plagg ska förvaras liggande

TRÖJA
Tröjan stickas i ett stycke med början nedtill på bakstycket.
Lägg upp 44 (48) 52 (56) 60 m med fg 1 på st 5 och sticka 1 rätt v = avigs. Sticka 4 (4) 4 (6) 6 v slätst. Byt till fg 2 och sticka
mönster enl ovan. Upprepa randning med 4 varv per fg: fg 2, fg 3, fg 1. Sticka totalt 14 ränder (sluta med en rand i fg 2). Byt till
fg 3 och sticka 2 räta v (varv 1 och 2 i mönstret). Tag av garnet med fg 1 och 2 och fortsätt sticka slätst med fg 3.
Ökning för ärmarna: Lägg upp 5 m i början av varje v (5 m i var sida) totalt 4 (5) 6 (6) 7 ggr per sida samt 2 (1) 0 (4) 3 m sista
gången = 22 (26) 30 (34) 38 m för varje ärm. Fortsätt sticka slätst över alla 88 (100) 112 (124) 136 m men sticka de 3 yttersta m
i var sida räta = ärmarnas nederkanter. Sticka tills slätst från ärmarnas början mäter 9 (10) 11 (12) 13 cm. Maska av de mittersta
12 (14) 16 (18) 20 m för nacken. Sätt höger sidas m på en tråd.
Vänster sida: Sticka v ut och sticka det aviga v. Maska av 1 m på nästa v mot nacken. Sätt en markering nedtill på ärmen (=
halva ärmbredden). Sticka 9 (9) 9 (11) 11 v. Lägg upp 2 m i början på nästa v för halsringningen. Sticka 1 v. Lägg upp 2 m i
början av nästa v för halsringningen. Sticka 1 v. Lägg till sist upp 3 (4) 5 (6) 7 m mot halsen. Sticka de 4 yttersta m räta alla v =
framkant. OBS! När ärmen nedtill mäter lika efter som före mittmarkeringen avm 2 (1) 0 (4) 3 m. Fortsätt maska av för ärmen
lika som uppläggningen på ärmens andra sida. Sluta med ett v från räts. Sätt m på en tråd.
Höger sida: Tag m från tråden och sticka lika som vänster sida men åt motsatt håll. Sluta med ett v från räts (vid sprundet). Tag
av garnet.
Framstycke: Sätt m på samma sticka = 44 (48) 52 (56) 60 m. Sticka 1 rätt v från avigs med fg 3. Byt till fg 2 och sticka X 1 rätt
v, 1 avigt v, 1 rätt v, 1 rätt v (sista v från avigs) X. Upprepa X – X med 4 varv i varje fg. Randa lika som på bakstycket. Sticka
på sista randen med fg 1 enl följ: 4 (4) 4 (6) 6 v slätst, Sticka 1 avigt v från räts och maska av med am från avigs.
MONTERING
Sy ärm- och sidsömmarna. Halskant: Plocka upp ca 46 (50) 54 (58) 62 m med fg 3 på rundst 5 och sticka 1 rätt v. Maska av
med rm ej för fast.
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