2366

Kilimanjaro, 70% bomull, 30% ull
Garnalternativ: Freja, 100% akryl
		 Matilda, 100% merceriserad bomull
		Soft Lama, 100% baby lama
		Svarta Fårets 3-tr ullgarn, 100% ull
Ulrika, 100% superwash ull
Storlek:
Garnåtgång,
Tröja:		
Kofta:

4

(6)

8

(10)

7
7

(8)
(7)

8
8

(9)
(8)

12 år
10 n.fg 305 & 365
9 n.fg 361

Barntröja och kofta
KILIMANJARO, 70% bomull, 30% ull
2366
Storlek:
Plaggets mått,
Bröstvidd:
Hel längd:
Garnåtgång,
Tröja:

4

(6)

8

(10) 12 år

69 (73) 79 (86) 92 cm
40 (43) 48 (53) 58 cm

Kofta:

6
1
7

(7)
(1)
(7)

7
1
8

(8)
(1)
(8)

9
1
9

n.fg 1 (blå 365)
n.fg 2 (oblekt 305)
n.fg 3 (lila 361)

Stickor:
Tillbehör:

Svarta Fåret 3½ och 4 mm + 1 flätsticka 4 mm
5 knappar (kofta)

Masktäthet: 20 m och 28 v slätstickning på st 4 = 10 cm. Ca 21 m mönster på st 4 = 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.
Knapphål = Avm 2 m vilka åter läggs upp på nästa v.
TRÖJA
Läs igenom hela texten innan du börjar. Flätmönstret kan variera lite beroende på vilken storlek du
stickar.
Bakstycket: Lägg på st 3½ med fg 1 upp 72 (80) 84 (90) 102 m och sticka rätst i 3 v. Första v = avigs. Byt
till st 4 och sticka mönster enl diagram innanför 3 (2) 2 (1) 1 m i varje sida (= kantm + 2 (1) 1 (0) 0 am. Från
avigs stickas rm på rm och am på am. När arb mäter ca 38 (41) 46 (51) 56 cm snedda axlarna genom att avm
vartannat v 10-10 (12-11) 13-12 (14-13) 17-16 m. Samtidigt med den första avm för axeln avm för nacken de
mittersta 28 (30) 30 (32) 32 m och sticka klart varje sida för sig. Avm ytterl 2 m för nacken.
Framstycket: Sticka lika bakst men när arb mäter ca 34 (37) 41 (46) 50 cm sätt de mittersta 16 (16) 16 (18) 18
m på en tråd för halsen och sticka klart varje sida för sig. Avm ytterl vartannat v 3-2-1-1-1 (3-2-2-1-1) 3-2-2-1-1
(3-2-2-1-1) 3-2-2-1-1 m för halsringn. OBS! Snedda axlarna vid samma höjd och på samma sätt som på bakst.
Ärmar: Lägg på st 3½ upp 40 (42) 44 (44) 46 m och sticka rätst i 3 v. Första v = avigs
Byt till st 4 och sticka slätst innanför kantm i varje sida rest av arb. När arb mäter 3 cm ökas 1 m i varje sida
innanför kantm. Upprepa ökn med 3 cm:s mellanrum ytterl 2 (5) 7 (7) 8 ggr och med 2 cm:s mellanrum 8 (6) 4
(6) 7 ggr = 62 (66) 68 (72) 78 m på stickan. När arb mäter ca 28 (33) 36 (40) 44 cm maska av alla m rakt från
räts.
KOFTA
Bakstycket: Stickas lika som bakstycket till tröjan men utan ränder.
Vänster framstycke: Lägg på st 3½ upp 35 (39) 41 (44) 50 m och sticka 3 v rätst. Första v = avigs. Byt till st 4
och sticka mönster enl diagram innanför kantm i varje sida. Börja i sidan lika bakst och fortsätt lika bakst. Vid
framkanten slutar du enl följ:4 år: flätan över 8 m + 5 am + kantm. 6-12 år: flätan över 10 m + 4 am + kantm
När arb mäter ca 34 (37) 41 (46) 50 cm avm för halsringn vid framkanten 7 (7) 7 (8) 8 m. Avm ytterl vartannat
v 3-2-1-1-1 (3-2-2-1-1) 3-2-2-1-1 (3-2-2-1-1) 3-2-2-1-1 m för halsringn.
Höger framstycke: Stickas lika vänster framstycke men åt motsatt håll.
Ärmar: Stickas lika som ärmarna till tröjan men med mönster enl diagram över de mittersta 14 m.
MONTERING
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter angivna mått. Låt torka.
Tröja: Sy höger axelsöm. Halskant: Plocka från räts med fg 1 och st 3½ upp ca 72 (76) 80 (84) 88 m runt
halsringningen (inklusive maskorna som sitter på tråd) och sticka 3 räta v. Maska av med rm från räts ej för fast.

Sy ihop vänster axel. Mät ut ett ärmhålsdjup på fram- och bakst till ca 15 (16) 17 (18) 19 cm. Sy i ärmarna. Sy
ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.
Kofta: Sy ihop axelsömmarna. Halskant: Plocka från räts med st 3½ upp ca 70 (74) 78 (82) 86 m runt
halsringningen och sticka resår 1 rm, 1 am i ca 2 cm. Maska av i resår från räts. Vänster framkant: Plocka från
räts innanför kantm, med st 3½ upp 1 m i varje v utmed framkanten. Hoppa över ca vart 5-6 :e v. Sticka resår 1
rm, 1 am i ca 2 cm. Maska av i resår från räts. Markera för 5 (eller önskat antal) knappar, den översta mitt för
halskanten och de övriga med ca 6-7 cm:s mellanrum (eller jämnt fördelat).
Höger framkant: Stickas lika vänster framkant men åt motsatt håll. Gör knapphål mitt på kanten motsv
markeringarna. Mät ut ett ärmhålsdjup på fram- och bakst till ca 15 (16) 17 (18) 19 cm. Sy i ärmarna. Sy ihop
sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar på vänster framkant.
Design och beskrivning:
Sanna Mård Castman
soolorado@telia.com
SVARTA FÅRET AB
Tel: 031-99 65 90
www.svartafaret.se
Styling: Katarina Segerbrand
Foto: Ulla Alderin

Teckenförklaring diagrammet:
= rm på räts, am på avigs
= am på räts, rm på avigs
= Stickas med fg 2 på tröjan. Kan väljas bort
= Sätt 1 am på flätst bakom arb, sticka 2 rm, sticka flätst m avigt.
= Sätt 2 rm på flätst framför arb, sticka 1 am, sticka flätst m rätt
= Sätt 2 m på flätst bakom arb. Sticka 2 rm, sticka flätst m rätt
Diagrammet visar alla varv. Första v = rätsidan

Upprepa

Upprepa
Börja här ärmar
Börja här bakst
Börja här bakst stl 8 år
stl 12 år
Börja här bakst
Sluta här ärmar
stl 6 år

Börja här bakst
stl 4 år och 10 år
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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
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