1211

BABY MERINO, 100% Merinoull, superwash
Storlek:		
Garnåtgång tröja:

3
5

(6)
(6)

9 mån
7

(1)
(7)

2
8

(4) år					
(9) nystan fg 05, 70, 45

Tröja, slipover, mössa och sockor i pippimönster
BABY MERINO, 100% merinoull
1211
Tröja och slipover:
Storlek:
3
(6)
9 mån (1) 2
(4) år
Plaggets mått,
Bröstvidd, tröja: 49 (52) 55
(59) 64 (68) cm
slipover:
46 (49) 53
(55) 59 (62) cm
Hel längd, tröja: 25 (27) 29
(32) 36 (42) cm
slipover:
24 (26) 28
(31) 35 (41) cm
Ärmlängd:
15 (17) 19
(21) 24 (27) cm
Garnåtgång,
Tröja:
3
(4)
5
(5) 6
(7) n.fg 1 (natur 05)
1
(1)
1
(1) 1
(1) n.fg 2 (blå 70)
1
(1)
1
(1) 1
(1) n.fg 3 (röd 45)
(2)
3
(3) 4
(5) n.fg 1
Slipover:
2
1
(1)
1
(1) 1
(1) n.fg 2
1
(1)
1
(1) 1
(1) n.fg 3
Mössa:
Storlek:
3
(6)
9 mån/1 år
(2-4)		
år
Huv.omkr:
37 (41) 44/47		
(50/52)
cm (pers mått)
Sockor:
3
(6)
9 mån/1 år
(2) 4
år
Garnåtgång,
Mössa:
1
(1)
1		
(1)		
n.fg 1
1
(1)
1		
(1)		
n.fg 2
1
(1)
1		
(1)		
n.fg 3
Sockor:
1
(1)
1		
(1) 1
n.fg 1 samt restgarn fg 2 och 3.
Stickor:
Svarta Fåret 2½ och 3 mm
Rundsticka:
Svarta Fåret 2½, 40 cm till tröja + slipover.
Masktäthet: 28 m slätstickning 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.
TRÖJA
Bakstycke: Lägg på st 3 med fg 1 upp 70 (74) 80 (84) 92 (98) m och sticka innanför 1 kantm i var sida, resår 1
rm 1 am i 7 v (1:a v = avigs). Sticka därefter 8 v slätst och sedan mönster enligt diagram resten av arb. När arb
mäter 14 (15) 16 (18) 21 (26) cm avm för ärmhål 1 m i var sida. När ämhålen mäter 10 (11) 12 (13) 14 (15) cm
avm för nacken de mittersta 20 (22) 24 (24) 26 (28) m och var sida stickas för sig. Avm vid nacken ytterl 5 m
och sluta med 1 v från avigs. Sätt axelns m på en tråd. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika som bakstycket. Maska av för ärmhål vid samma höjd och på samma sätt.
När ärmhålen mäter 2 (2) 2 (2) 3 (3) cm delas arb på mitten för sprund och var sida stickas för sig. När ärmhålet
mäter 7 (8) 9 (10) 10 (11) cm avm för halsen 8 (9) 10 (10) 11 (12) m. Avm mot halsen vartannat v ytterl 3-2-1-1
m (alla storl). När ärmhålet är lika långt som på bakst sätts axelns m på en tråd. Sticka den andra sidan lika men
åt motsatt håll.
Sticka ihop axlarna från avigs enl följ: Sätt vardera axels m på en sticka. Lägg arb räts mot räts. Använd en
sticka 2½, sticka rätt ihop 1 m från vardera sticka och maska samtidigt av.
Sprund och halskanter: Plocka med st 2½ och fg 1 från räts utmed vänster sida av sprundet innanför kantm upp
1 m i varje v, hoppa över ca vart 4:e v, och sticka 1 rätt v från avigs. Maska av. Sticka en likadan kant utmed
höger sida. Plocka med rundst 2½ och fg 1 från räts runt halsringn upp ca 72 (76) 80 (80) 86 (90) m och sticka 1
rätt v. Maska av.
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Ärmar: Lägg på st 2½ med fg 1 upp 48 (50) 52 (54) 56 (56) m och sticka innanför 1 kantm i var sida resår 1 rm
1 am i 7 v (1:a v = avigs). Byt till st 3, sticka slätst i 8 v och därefter mönster enligt diagram resten av arb. OBS!
När arb mäter 3 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa denna ökn vart 5:e varv tills det finns 64 (70)
74 (80) 86 (92) m på stickan. Utöka mönstret efterhand som maskantalet ökar. När arb mäter 15 (17) 19 (21) 24
(27) cm avm samtliga m elastiskt.
SLIPOVER
Bakstycke: Lägg på st 2½ med fg 1 upp 70 (74) 82 (86) 90 (94) m och sticka innanför 1 kantm i var sida resår
2 rm 2 am i 2 cm (1:a v = avigs). Minska på sista v 4 (4) 6 (6) 6 (6) m jämnt fördelat (= 66 (70) 76 (80) 84 (88)
m). Byt till st 3, sticka slätst i 8 v och därefter mönster enligt diagram resten av arb. När arb mäter 13 (14) 15
(17) 20 (25) cm avm för ärmhål vartannat v i var sida 4-2-2-1 (4-2-2-1) 5-3-2-1 (5-3-2-1) 6-3-2-1 (6-3-2-1) m.
Vid 23 (25) 27 (30) 34 (40) cm avm för nacken de mittersta 20 (22) 24 (24) 26 (28) m och var sida stickas för
sig. Avm vid nacken ytterl 4 m. Maska av axelns m när arb mäter 24 (26) 28 (31) 35 (41) cm. Sticka den andra
sidan lika men åt motsatt håll.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika som för bakst. Samtidigt med första avm för ärmhål delas arb på mitten
för V-ringn. Sticka vänster sida först (när plagget kommer på). Minska 1 m genom att sticka 2 rm tills innanför
1 kantm vid halsen vartannat v 11 (11) 11 (9) 9 (9) ggr och därefter vart 4:e v 3 (4) 5 (7) 8 (9) ggr. Maska av
axelns m vid samma höjd som bakstycket. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll. Minska genom att sticka
2 rm tills i de bakre maskbågarna.
MONTERING
Tröja: Sy i ärmarna. Sy därefter ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy till kanterna
nertill i sprundet. Gör 2 snoddar i fg 1 och fäst dem upptill på var sida om sprundet.
Slipover: Sy ihop axlarna.
Halskant: Använd rundst 2½ och fg 1. Börja mitt i V. Lägg upp 1 m (= kantm) och plocka från räts innanför
kantm utmed höger sida upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 4:e v, 31 (33) 35 (35) 37 (39) m utmed nacken,
lika många m utmed vänster sida som för höger, sluta med att lägga upp 1 m (= kantm). Nu stickas innanför 1
kantm i var sida resår 2 am 2 rm i 5 varv. Maska av i resår.
Ärmhålskanter: Plocka med st 2½ och fg 1 från räts innanför kantm upp 1 m i varje m och v, hoppa över ca
vart 4:e v, och sticka resår 2 rm 2 am i 5 v. Maska av i resår. Lägg kanterna omlott mitt i V och sy till mot
halskanten. Sy sidsömmarna. Använd kantm till sömsmån.
MÖSSA
Lägg på rundst 2½ med fg 1 upp 96 (108) 120 (132) m och sticka runt i resår 1 rm 1 am i 3 cm. Byt till rundst 3
och sticka slätst (alla v räta). Sticka 2 v och därefter 1 blå rand enl diagrammet. Sticka 6 (8) 10 (12) v med fg 1.
Sticka 1 röd rand enl diagrammet. Sticka resten av arb med fg 1. När arb mäter 8 (9) 10 (11) cm minskas 0 (4)
8 (12) m jämnt fördelat (= 96 (104) 112 (120) m). På nästa v från räts görs minskningar enl följ: X 2 rm tills, 10
(11) 12 (13) rm X, upprepa från X. Minska på detta sätt vart 4:e v ytterl 1 (2) 2 (3) ggr och därefter vartannat
v tills det återstår 0 m mellan int. OBS! Det blir 1 m mindre mellan minskningarna för varje minskningsvarv.
Sticka på de 2 följ varven 2 m tillsammans v ut. Tag av garnet, drag igenom återstående m och fäst.
SOCKOR
Lägg på strumpst 2½ med fg 1 upp 40 (44) 48 (52) 56 m och fördela dem på 4 stickor = 10 (11) 12 (13) 14 m på
var sticka. Sticka runt i resår 2 rm 2 am i 6 (7) 9 (10) 12 cm. Byt till strumpst 3 och sticka slätst (= alla v räta).
Minska 8 m jämnt fördelat över 1:a v (alla storl). Sticka ytterl 1 v. Sedan stickas för hälen fram- och tillbaka i
slätst över 1:a och 2:a stickan (sätt m på samma sticka medan du stickar hälen). När hälen mäter 2½ (2½) 3 (3)
3½ cm görs vändningar med början från räts. Sticka 9 (10) 11 (12) 13 rm, 1 ödhpt (= lyft 1 m, 1 rm, drag den
lyfta m över), 1 rm, vänd, lyft 1 m, 4 am, 2 am tillsammans, 1 am, vänd, lyft 1 m, 5 rm, 1 ödhpt, 1 rm, vänd,
lyft 1 m, 6 am, 2 am tillsammans 1 am, vänd. Fortsätt på samma sätt med 1 m mer för varje vändning tills alla
m är stickade. (Dela upp m på 2 stickor igen). Plocka upp 8 (9) 10 (11) 12 m på var sida om hälen. Sticka runt i
slätst. Efter 1 v minskas för kilen på följ sätt: Börja på 1:a stickan med 1 ödhpt och sticka tills 2 m återstår på 2:
a stickan, 2 m tillsammans. Upprepa int vartannat v tills det finns 8 (9) 10 (11) 12 m på varje sticka. Sticka rakt
och sticka in en blå rand enl diagrammet. Sticka rakt med fg 1 i 1½ (1½) 2 (2) 2½ cm. Sticka in en röd rand enl
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diagrammet. Sticka rakt med fg 1 tills foten – från mitt bak på hälen – mäter 7 (8) 9 (10) 12 cm. Minska för tån
enl följ: 1:a och 3:e stickan – börja med 1 m, 2 m tillsammans, 2:a och 4:e stickan – sticka tills 3 m återstår, 1
ödhpt, 1 m. Dessa int upprepas vartannat v 5 ggr, sedan varje v tills 8 m återstår. Tag av garnet, drag det igenom
de återstående m och fäst.
Design och beskrivning:
SVARTA FÅRET AB
Tel: 031 – 99 65 90
www.svartafaret.se
Foto: Västkustbild.se
Diagram
= slätstickning m fg 1 (natur)
= slätstickning m fg 2 (blå)
= slätstickning m fg 3 (röd)

Upprepa

Upprepa

Börja här
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