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Lisa, 100% kammad bomull
Garnalternativ: Baby Merino, Soft Lama Fine, Bomullsgarn 8/4
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Garnkvalite:
Storlek:
Plaggets mått,
Bröstvidd:
Hel längd:
Garnåtgång:
Garnalternativ:

Klänning med kort ärm
LISA, 100% kammad bomull
2
(4) 6
(8) år

57 (60) 64 (68) cm
52 (58) 64 (70) cm
5
(6) 7
(8) n.fg 41 (ljusrosa)
Baby Merino, Soft Lama Fine, Bomullsgarn 8/4.
Garnåtgången blir annorlunda i en annan kvalité.
Stickor:
2½ mm och 3 mm
Virknål:
2½ mm
Design och text: Petra Ivarsson www.studionoamine.se
Foto:
John Ahlberg
Masktäthet:
28 m och 40 v strukturstickning eller slätstickning på stickor 3 = 10 cm. 28 m och 45 v rätstickning
på stickor 3 = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre stickor. Stickar du för löst,
Strukturstickning:
v1 (från räts): rm
v2 (från avigs): kantm, X 1 am, 2 rm, 1 am X, kantm.
Repetera från X till X. Repetera v1-v2.
Bakstycke: Lägg upp 158 (166) 178 (190) m med st 3 och sticka strukturstickning i 30 (34) 38 (42) cm. Följ v, sticka:
rätstickning i 9 (10) 11 (12) cm. Börja då forma ärmhålet. Maska av i början av båda v, 1 gång 3 m. Sticka de första 2 m och
de sista 2 m tills, varje v, 2 (2) 3 (3) ggr. Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills, vartannat v, 2 (2) 2 (3) ggr. Sticka de första
mäter 18 (20) 22 (24) cm. Börja då forma halsringningen. Maska av de mittersta 30 (32) 34 (36) m och sticka var sida för
sig. Sticka de 2 m mot halsen tills, varje v, 3 ggr. Sticka till arb mäter 20 (22) 24 (26) cm. Maska av de rest 14 (14) 15 (16) m.
Sticka andra sidan lika, men åt motsatt håll.
Framstycke: Lägg upp 158 (166) 178 (190) m med st 3 och sticka strukturstickning i 30 (34) 38 (42) cm. Följ v, sticka:
rätstickning i 9 (10) 11 (12) cm. Börja då forma ärmhålet. Maska av i början av båda v, 1 gång 3 m. Sticka de första 2 m och
de sista 2 m tills, varje v, 2 (2) 3 (3) ggr. Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills, vartannat v, 2 (2) 2 (3) ggr. Sticka de första
mäter 13½ (15) 16½ (18) 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 vid halsen. Sticka de 2 m mot halsen tills, varje v, 7 ggr. Sticka de 2 m
mot halsen tills, vartannat v, 2 (3) 4 (5) ggr. Sticka de 2 m mot halsen tills, vart 4:e v, 2 ggr. Sticka till arb mäter 20 (22) 24 (26)
cm. Maska av de rest 14 (14) 15 (16) m. Sticka andra sidan lika, men åt motsatt håll.
Ärm: Lägg upp 60 (64) 68 (72) m med st 2½ och sticka 7 v resårst: kantm, X 1 am, 1 rm X, kantm. Byt till st 3 och sticka
slätstickning till arb mäter 3 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, 5 (6) 7 (8) ggr. Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills, vartannat v, 4 (5) 6 (7) ggr. Sticka de första 2 m och de
sista 2 m tills, varje v, 3 ggr. Maska av i början av båda v, 1 gång 3 m och 1 gång 5 m. Maska av de rest 14 m. Sticka en ärm
till. Fäst trådar och lägg styckena enl mått mellan fuktiga dukar. Låt torka. Sy vänster axelsöm. Plocka upp ca 96 (102) 108
(114) m längs halsöppningen med st 2½ och sticka 6 v resårst: kantm, X 1 am, 1 rm X, kantm. Maska av alla m i resårst. Sy
höger axelsöm tillsammans med halskanten. Sy i ärmarna. Sy sidsömmen tillsammans med underärmssömmen. Virka kanten
nedtill. Virkad kant: Börja vid en sidsöm i nederkanten och virka fm längs det stickade uppläggningsvarvet:
(378) m längs nederkanten (du kan ha något färre antal m, men antalet m bör vara jämnt delbart med 6).
v2: X Virka i samma m: 1 sm, 5 lm, 1 sm, 7 lm, 1 sm, 5 lm, 1 sm. Virka 4 lm och hoppa över de följ 5 fm. X. Repetera från
X till X. Avsluta med sm i 1:a sm.
www.svartafaret.se
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