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Baby Merino, 100% merinoull, superwash
Garnalternativ:
Lisa 8/4, 100% kammad bomull
Soft Lama Fine, 100% Baby lama
Storlek:
Garnåtgång:
Tröja:
Byxor:
Storlek:
Mössa&vantar
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(3)
4 n.fg 79

Babytröja, byxor, mössa och vantar
BABY MERINO, 100 % merinoull, superwash
2400
Storlek:
Plaggets mått,
Bröstvidd:
		
Hel längd: 		
Ärmlängd:
		
Stussvidd:
		
Garnåtgång,
Tröja:			
Byxor: 		
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Storlek,
Mössa och vantar: 3-6 			
(9-12) mån
2-4 		
år
Garnåtgång: 			
3			
(3)			4		n.fg 79 (mintgrön)
Stickor: 		
Virknål:		
Tillbehör: 		

Svarta Fåret 2½ och 3 mm
Svarta Fåret 3 mm
3 knappar, resår till byxorna

Masktäthet: 28 m slätstickning på stickor 3 = 10 cm. 30 m flätstickning på stickor 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 mått och angiven garnåtgång kan ändras.
Öka 1 m = lyft tråden mellan 2 m, vrid och sticka 1 rm.
TRÖJA
Bakstycke: Lägg upp med st 2½, 72 (76) 82 (88) 98 (108) m och sticka resår 1 rm, 1 am med 1 kantm i var sida i 3
(3) 4 (4) 4 (4) cm. Byt till st 3 och sticka slätst. När arb mäter 12 (13) 14 (16) 21 (25) cm ökas 7 (7) 5 (6) 7 (7) m
jämnt fördelat över varvet = 79 (83) 87 (94) 105 (115) m. På nästa v från räts stickas mönster enl diagram. Börja
vid pil för resp storlek (innanför kantm), upprepa mönsterrapporten och sluta vid pil för resp storlek (innanför
kantm). Vid 15 (16) 17 (19) 24 (28) cm avm 2 m i var sida som markering för ärmhål. När arb mäter 23 (25) 27
(30) 36 (41) cm sätts de mittersta 23 (25) 27 (30) 33 (35) m på en tråd för nacken och var sida stickas för sig.
Maska av 2-1 m mot nacken vartannat v = 23 (24) 25 (27) 31 (35) m kvar för axeln som avm när arb mäter 25
(27) 29 (32) 38 (43) cm. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika som bakstycket tills arb mäter 21 (23) 25 (28) 33 (38) cm. Sätt de mittersta
19 (21) 23 (24) 27 (29) m på en tråd och sticka var sida för sig. Avm 2-2-1 (2-2-1) 2-2-1 (2-2-1-1) 2-2-1-1 (2-21-1) m mot halsringningen vartannat v = 23 (24) 25 (27) 31 (35) m kvar för axeln som avm när arb mäter 25 (27)
29 (32) 38 (43) cm. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
Ärmar: Lägg upp med st 2½, 40 (44) 44 (48) 48 (52) m och sticka resår 1 rm, 1 am med 1 kantm i var sida i 3
(3) 4 (4) 4 (4) cm. Byt till st 3 och sticka mönster enl diagram. Börja vid pil för resp storlek (innanför kantm),
upprepa mönsterrapporten och sluta vid pil för resp storlek (innanför kantm). OBS! Öka 1 m i var sida innanför
kantm efter 1 cm genom att ta tråden mellan m, vrid den och sticka 1 rm. Fortsätt öka på detta sätt med 1 cm:s
mellanrum tills det finns 62 (66) 72 (78) 86 (90) m på stickan. Lägg ökningarna tätare mot slutet om det behövs.
Sticka de ökade m i mönster allt eftersom. När arb mäter ca 14 (16) 18 (21) 27 (31) cm avm 2 m i var sida för
ärmhål. Därefter avmaskas alla m ej för fast (rakt avm ärmhål).
MONTERING
Sy höger axelsöm. Halskant: Plocka upp från rätsidan med st 2½ ca 75 (79) 83 (87) 91 (95) m och sticka resår
1 rm, 1 am 2½ cm. Maska av i resår, ej för fast. Sy vänster axel men lämna öppet ca 2 cm från halskanten. Sy i
ärmarna längs ärmhålet- Sy ärm- och sidsömmar. Virka fm runt sprundet och virka 3 knapphålsöglor av lm på
framstycket. Virka den ena öglan vid halskanten och de övriga med jämna mellanrum. Sy i knappar på bakstyckets
axel. Spänn ut plagget mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt torka.

BYXOR
Höger sida: Börja nertill och lägg upp med st 2½, 52 (54) 56 (58) 60 (64) m. Sticka resår 1 rm 1 am innanför 1
kantm i var sida, 1:a v = avigs. Sticka resår i 3 (3) 3 (4) 4 (4) cm. Byt till st 3 och sticka enl följ: 19 (20) 21 (22) 23
(25) m slätst, 14 m mönster enligt diagram, 19 (20) 21 (22) 23 (25) m slätst. Öka 1 m i varje sida innanför kantm
genom att ta tråden mellan m, vrid den och sticka 1 rm. Fortsätt öka på detta sätt med ca 1 (1) 1½ (1½) 1½ (2)
cm mellanrum tills det finns 87 (93) 99 (105) 111 (117) m på stickan. Lägg ev ökningar tätare mot slutet. När arb
mäter 16 (20) 24 (28) 32 (37) cm minskas för grenen fram och bak enl följande: Maska av 2-2 m vartannat v från
rätsidan (= grenen fram) och maska av 4-2-2 m vartannat v från avigs (= grenen bak) = 75 (81) 87 (93) 98 (105)
m. Sticka tills arb mäter 10 (11) 12 (13) 14 (16) cm från sista grenminskningen. Byt till st 2½ och sticka resår 1rm
1 am i 3 cm. Maska av i resår ej för fast.
Vänster sida: Lägg upp och sticka lika som höger sida men åt motsatt håll.
Lägg höger och vänster sida räta mot räta och sy sömmen mitt bak och mitt fram. Sy innerbenssömmen. Tränsa
fast ett resårband innanför den resårstickade kanten i midjan på avigs.
MÖSSA
Lägg upp med st 2½, 119 (128) 137 m och sticka resår 1 rm, 1 am med 1 kantm i var sida i 6 (7) 8 cm. Byt till st 3
och sticka mönster enl diagram innanför 1 kantm i var sida. När arb mäter 15 (18) 23 cm görs ett hoptagningsvarv
från rätsidan (sticka slätst) genom att sticka maskorna tillsammans 2 och 2. Upprepa hoptagningsvarvet ytterligare
2 ggr med ett varvs mellanrum. Tag av garnet och drag genom de återstående m och fäst väl.
Öronlapp: OBS! Inga öronlappar till den största storleken.
Lägg upp med st 3, 22 (24) m och sticka resår 1 rm, 1 am i 4 (5) cm. Sticka därefter ihop 3 m i var sida innanför
den yttersta m vartannat v tills 2 m återstår. Maska av, Sticka 1 öronlapp till
Fäst alla trådar och sy ihop mössan bak. Sy fast öronlapparna på avigs mellan resårkanten och mönsterstickningen
ca 4-6 cm från mitt bak på varje sida. Vik upp resårkanten mot rätsidan. Gör 2 snoddar ca 15 cm långa och fäst
en snodd i vardera öronlapp. Gör 1 garnboll och fäst upptill på mössan.
TUMVANTAR
Lägg upp på st 2½, 28 (32) 36 m och sticka resår 1 rm, 1 am med 1 kantm i var sida i 5 (5) 7 cm. Byt till st
3 och sticka slätst. Efter 4 v ökas för tumkilen enligt följande: Sticka 13 (15) 17 m (inkl kantm), öka 1 m
(öka genom att ta tråden mellan m, vrid den och sticka 1 rm), sticka 2 m, öka 1 m, sticka 13 (15) 17) m (inkl
kantm). Upprepa dessa ökningar varje varv från räts ytterligare 3 (4) 5 ggr (ökningarna görs hela tiden innanför
de yttersta 13 (15) 17 m och det blir 2 m mer för varje ökning). Sticka 1 v efter sista ökningsv. Sätt sedan
tumkilens 10 (12) 14 m på en tråd och lägg upp 2 nya m i tumgreppet. Sticka vidare i 3 (4) 5 cm. Minska från
räts enl följande: 1 kantm 2 m tills bakifrån, sticka 9 (11) 13 m slätst, sticka 2 m tills och 2 m tills bakifrån, 9
(11) 13 m slätst, 2 m tills, 1 kantm. Upprepa dessa minskningar vartannat v ytterl 3 ggr (det blir 2 m mindre
mellan minskningarna varje v). Sticka 1 v. Sticka på de 2 följande v ihop m 2 och 2. Ta av garnet och träd
genom de återstående m och fäst väl.
Tumme: Tag m från tråden och lägg upp 1 ny m i var sida. Sticka slätst i 2½ (3) 3½ cm. Sticka därefter ihop
2 och 2 m. Sticka 1 v. Ta av garnet och träd genom de återstående m. Sy ihop vanten i sidan. Till sist sy ihop
tummen och sy fast tummen mot tumgreppet.
Andra vanten stickas lika.
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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Börja här
mössa

Sluta här
mössa

Upprepa

9 mån, 6 mån
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4 år
Sluta här bak
och framstycke

DIAGRAM
byxor

Upprepa
Mitten ärm

6 mån 9 mån,
3 mån,
2 år
12 mån
4 år
Börja här bak
och framstycke

Upprepa

= rm från räts, avm från avigs.
= patentmaska, 1 rm med nedtag
genom föreg varvs m.
= sätt 2 m på flätst ramför arb,
sticka 2 rm, sticka flätst m räta.
= am från räts, rm från avigs.

