2420

Moshi, 80% ull, 20% alpacka
Garnalternativ: Baby, 70% akryl, 30% polyamid
		 Tilda, 50% bomull, 50% akryl
Tilda Bamboo, 50% bambu, 50% bomull
Tilda Cotton Eco, 100% ekologisk bomull
Storlek:
Garnåtgång:

4
5

(6)
(7)

8
8

(10) 12 år
		
(8) 10 nystan fg 05 & 65

Mönsterstickad barntröja
MOSHI, 80% superwash ull, 20% alpacka
2420
Storlek:
4
Plaggets mått,		
Bröstvidd:
67
Hel längd:
41
Garnåtgång:
3
2
Stickor:

(6)

8

(10)

12

år

(72) 		
(45)
(4)
(3)

77
49
5
3

(83)
(53)
(5)
(3)

88
57
6
4

cm
cm
fg 1 (blå 65)
fg 2 (oblekt 05)

Svarta Fåret 3 mm och 3½ mm

Masktäthet: 30 m och 50 v mönsterstickning på stickor 3½ = 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.
Mönsterstickning:
OBS! Se till att garnet alltid läggs på avigs då m lyfts. När maskor läggs till eller avmaskas, förskjuts mönstret.
Lyft aldrig kantm. Se till att garnet inte spänns för hårt när garnet löper på baksidan av arb. Arbetet kan i så fall
dras ihop.
v1 (från räts), fg 2: rm
v2 (från avigs), fg 2: rm
v3, fg 1: kantm, X 1 rm, lyft över 2 m utan att sticka dem, 1 rm X, kantm.
v4, fg 1: kantm, X 1 am, lyft över 2 m utan att sticka dem, 1 am X, kantm.
v5, fg 2: rm
v6, fg 2: rm
v7, fg 1: kantm, X 1 rm, lyft över 2 m utan att sticka dem, 1 rm X, kantm.
v8, fg 1: kantm, X 1 am, lyft över 2 m utan att sticka dem, 1 am X, kantm.
v9, fg 1: rm
v10, fg 1: rm
v11, fg 2: kantm, X 1 rm, lyft över 2 m utan att sticka dem, 1 rm X, kantm.
v12, fg 2: kantm, X 1 am, lyft över 2 m utan att sticka dem, 1 am X, kantm.
v13, fg 1: rm
v14, fg 1: rm
v15, fg 2: kantm, X 1 rm, lyft över 2 m utan att sticka dem, 1 rm X, kantm.
v16, fg 2: kantm, X 1 am, lyft över 2 m utan att sticka dem, 1 am X, kantm.
Repetera från X till X. Repetera v1-16.
TRÖJA
Bakstycke: Lägg upp 114 (122) 130 (142) 150 m med fg 1, st 3 och sticka 4 cm resårst: kantm, X 1 am, 2
rm, 1 am X, kantm. Följ v på resårst, sticka rm på rm och am på am. Byt sedan till st 3½, fg 2, och sticka
mönsterstickning (börja med ett v från räts). Minska 12 (12) 12 (14) 14 m jämnt fördelat över v1, genom att
sticka 2 m tills, 12 (12) 12 (16) 16 ggr. Det finns nu 102 (110) 118 (126) 134 m på stickan. Börja maska av för
ärmhålet då arb mäter 28 (31) 34 (37) 40 cm. Maska av i början av båda v, 1 gång 3 m. Sticka de första 2 m och
de sista 2 m tills, varje v, 3 (4) 6 (7) 9 ggr. Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills, vartannat v, 2 (3) 4 (4) 4
ggr. Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills, vart 4:e v, 2 (2) 2 (3) 3 ggr. Det finns nu 82 (86) 88 (92) 96 m på
stickan. Sticka till arb mäter 39 (43) 47 (51) 55 cm. Börja då forma halsringningen. Maska av de mittersta 34
(36) 38 (40) 42 m och sticka var sida för sig. Sticka de 2 m mot halsen tills, varje v, 3 ggr. Sticka till arb mäter
41 (45) 49 (53) 57 cm. Följ v som startar från axeln, maska av 10 (11) 11 (11) 12 m. Sticka 1 v. Maska av de
rest 11 (11) 11 (12) 12 m. Sticka andra sidan lika, men åt motsatt håll.
Framstycke: Lägg upp 114 (122) 130 (142) 150 m med fg 1, st 3 och sticka 4 cm resårst: kantm, X 1 am, 2
rm, 1 am X, kantm. Följ v på resårst, sticka rm på rm och am på am. Byt sedan till st 3½, fg 2, och sticka

mönsterstickning (börja med ett v från räts). Minska 12 (12) 12 (14) 14 m jämnt fördelat över v1, genom att
sticka 2 m tills, 12 (12) 12 (16) 16 ggr. Det finns nu 102 (110) 118 (126) 134 m på stickan. Börja maska av för
ärmhålet då arb mäter 28 (31) 34 (37) 40 cm. Maska av i början av båda v, 1 gång 3 m. Sticka de första 2 m
och de sista 2 m tills, varje v, 3 (4) 6 (7) 9 ggr. Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills, vartannat v, 2 (3) 4 (4)
4 ggr. Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills, vart 4:e v, 2 (2) 2 (3) 3 ggr. Sticka till arb mäter 34 (38) 41½
(45) 49 cm. Börja då forma halsringningen. Maska av de mittersta 8 m. Sticka var sida om halsringningen för
sig. Maska av 3 m i början av nästa v som startar i halsen. Sticka de 2 m mot halsen tills, varje v, 7 (8) 8 (9) 10
ggr. Sticka de 2 m mot halsen tills, vartannat v, 4 (4) 5 (5) 5 ggr. Sticka de 2 m mot halsen tills, vart 4:e v, 2 ggr.
Sticka till arb mäter 41 (45) 49 (53) 57 cm. Följ v som startar från axeln, maska av 10 (11) 11 (11) 12 m. Sticka
1 v. Maska av de rest 11 (11) 11 (12) 12 m. Sticka andra sidan lika, men åt motsatt håll.
Ärm: Lägg upp 62 (66) 66 (70) 74 m med fg 1, st 3 och sticka 3 cm resårst: kantm, X 1 am, 2 rm, 1 am X,
kantm. Följ v på resårst, sticka rm på rm och am på am. Byt sedan till st 3½ och sticka mönsterstickning (börja
med ett v från räts). Minska 8 m jämnt fördelat över första v, genom att sticka 2 m tills, 8 ggr. Det finns nu 54
(58) 58 (62) 66 m på stickan. Sticka 10 v. Följ v, öka 1 m i var sida av arb. Öka 1 m i var sida av arb, vart 10:e
v, ytterl 12 (13) 16 (17) 18 ggr. Det finns nu 80 (86) 92 (98) 104 m på stickan. Sticka till arb mäter 30 (34) 38
(42) 46 cm. Maska av för ärmhålet i början av båda v, 1 gång 3 m. Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills,
varje v, 10 (12) 13 (15) 16 ggr. Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills, vartannat v, 5 (5) 6 (6) 7 ggr. Sticka
de första 2 m och de sista 2 m tills, varje v, 6 (7) 7 (8) 8 ggr. Maska av i början av båda v, 1 gång 3 m och 1
gång 5 m. Maska av de rest 16 (16) 18 (18) 20 m. Sticka en ärm till.
MONTERING
Fäst trådar och lägg styckena enl mått mellan fuktiga dukar. Låt torka. Sy vänster axelsöm. Plocka upp 106
(110) 114 (118) 122 m längs halsöppningen med fg 1, st 3, och sticka 2 cm resårst: kantm, X 1 am, 2 rm, 1
am X, kantm. Följ v på resårst, sticka rm på rm och am på am. Maska av alla m i resårst. Sy höger axelsöm
tillsammans med halskanten. Sy fast ärmarna. Sy sidsömmen tillsammans med underärmssömmen.
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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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