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BABY MERINO, 100% merinoull
Storlek:
Garnåtgång tröja:
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(9) nystan fg 03 & 04 alt 41 & 03

Babytröja och kofta
BABY MERINO, 100% merinoull
1386
Storlek:
Plaggets mått,
Bröstvidd:
Hel längd:
Garnåtgång:
Stickor:
Virknål:
Tillbehör:

3

(6)

9 mån (1) 2

(4) år

48 (52) 54
(58) 62 (66) cm 		
25 (27) 29
(32) 35 (39) cm
4
(4) 5		 (5)		 6 (7) n ljusgrå 03 eller rosa 41 = bfg
1		 (1) 1		 (2)		 2 (2) n vit 04 eller ljusgrå 03 = mfg
Svarta Fåret 2½ och 3 mm.
Svarta Fåret 2½ mm (till tröjan)
2 knappar till tröja, 5-6 knappar till kofta.

Masktäthet: 29 m slätstickat mönster 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 mått och
angiven garnåtgång kan ändras.
OBS! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v (= kantm).
Öka 1 m = lyft tråden mellan 2 m, vrid och sticka 1 rm i bakre maskbågen.
Läs igenom beskrivningen innan stickningen påbörjas!
TRÖJA
Bakstycket: Lägg upp 70 (76) 78 (84) 88 (94) m med bfg på st 2½ och sticka resår 1 rm, 1 am innanför 1 kantm
i var sida i 9 (9) 11 (11) 11 (13) v. OBS! Öka 3 (3) 3 (3) 5 (5) m med jämna mellanrum på sista resårv. Byt till st
3 och sticka mönster enl. diagrammets 8 första v. Fortsätt därefter med bfg och sticka slätst. Då arb mäter 10 (12)
14 (17) 19 (23) cm stickas mönster enl. diagram (börja vid pilen). OBS! När arb mäter ca 14 (15) 16 (19) 21 (25)
cm avm vartannat v i var sida för ärmhål 2-2 m (alla storlekar). Då hela arb mäter 24 (26) 28 (31) 34 (38) cm avm
de mittersta 17 (19) 21 (23) 25 (27) m för nacken och var sida stickas för sig. Avm därefter 3 m (alla storlekar) på
sidan därom. När hela arb mäter 25 (27) 29 (32) 35 (39) cm avm resterande m för axel. Andra sidan stickas lika
men åt motsatt håll.
Framstycket: Lägg upp och sticka lika som bakstycket. Glöm ej avm i sidorna för ärmhål! OBS! Då hela arb
mäter 20 (22) 24 (27) 29 (33) cm avm de mittersta 9 (11) 13 (15) 17 (19) m för halsringning och var sida stickas
för sig. Avm därefter 3-2-1-1 m (alla storlekar) på sidan därom. När hela arb mäter 25 (27) 29 (32) 35 (39) cm
avm resterande m för axel. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
Ärmar: Lägg upp 46 (48) 50 (50) 54 (54) m med bfg på st 2½ och sticka resår 1 rm, 1 am innanför 1 kantm i var
sida i 7 (7) 9 (9) 9 (11) v. OBS! Öka 5 (5) 7 (7) 5 (5) m med jämna mellanrum på sista resårv. Byt till st 3 och
sticka mönster enl. diagram, börja vid angiven pil för ärm. OBS! Då arb mäter ca 3 (3) 4 (4) 4 (4) cm ökas 1 m
i var sida innanför kantm. Upprepa denna ökning med ca 1½ (1½) 1½ (1½) 1½ (2) cm mellanrum tills det finns
65 (69) 75 (75) 81 (81) m på st. Lägg ev ökn tätare på slutet om så behövs! Se till att mönstret kommer lika som
förut efter varje ökning! När arb mäter ca 14 (16) 18 (20) 23 (27) cm avm vartannat v i var sida för ärmhål 2-2 m
(alla storlekar). Maska därefter av samtliga m ej för fast.
MONTERING
Sy ihop höger axel. Halskant: Plocka upp ett jämnt antal m med bfg på st 2½ från räts utmed halsringningen.
Sticka resår 1 rm, 1 am i 7 (7) 7 (7) 9 (9) v innanför 1 kantm i var sida. Maska av i resår ej för fast. Sy ihop
vänster axel men om så önskas: lämna öppet en bit från och med halskanten och ner på axeln. Virka fm med bfg
och virknål 2½ utmed öppningen, gör samtidigt 2 hällor av lm med jämna mellanrum på framstyckets axel. Sy i
knappar på motsatt sida. Sy i ärmarna ner till ärmhålsavm. Sy ärm- och sidsömmar. Använd kantm till sömsmån!
Spänn ut plagget enl. angivna mått, täck med fuktig duk och låt torka.
KOPIERING FÖRBJUDEN!

KOFTA
Bakstycket: Lägg upp och sticka lika som till tröja.
Vänster framstycke: Lägg upp 33 (35) 35 (39) 41 (45) m med bfg på st 2½ och sticka resår 1 rm, 1 am innanför
kantm i 9 (9) 11 (11) 11 (13) v, samt öka 1 (2) 3 (2) 3 (2) m på sista resårv. Byt till st 3 och sticka mönster enl.
diagrammets 8 första v. Fortsätt därefter med bfg och sticka slätst. Då arb mäter 10 (12) 14 (17) 19 (23) cm stickas
mönster enl. diagram (börja vid pilen). OBS! Maska av i sidan för ärmhål vid samma mått och lika som bak. Vid
20 (22) 24 (27) 29 (33) cm avm de yttersta 4 (5) 6 (6) 6 (7) m i framkanten för halsringning. Avm därefter 2-2-1
(2-2-1) 2-2-1 (3-2-1) 3-2-2 (3-2-2) m på sidan därom. Vid 25 (27) 29 (32) 35 (39) cm avm resterande m för axeln.
Höger framstycke: Stickas lika som vänster men åt motsatt håll. Se till att resåren och mönstret kommer lika i
framkanten som på vänster framstycke!
Ärmar: Lägg upp och sticka lika som till tröja.
MONTERING
Sy ihop axlarna. Halskant: Plocka upp ett ojämnt antal m med bfg på st 2½ från räts utmed halsringningen och
sticka resår 1 am, 1 rm i 7 (7) 7 (7) 9 (9) v innanför 1 kantm i var sida. Maska av i resår. Vänster framkant: Plocka
upp ett ojämnt antal m med bfg på st 2½ från räts utmed halskantens kortsida och vänster framkant. Sticka resår
1 am, 1 rm i 9 v (alla storlekar) innanför 1 kantm i var sida. Maska av i resår lagom fast. Sätt markeringar mitt
på framkanten för 5 eller 6 knappar. Den översta mitt för halskanten, den nedersta ca 1½ - 2 cm från nederkanten
och övriga med jämna mellanrum. Höger framkant: Stickas lika som vänster men åt motsatt håll och med 5 eller
6 knapphål mitt på kanten. Knapphålen görs genom att maska av 3 m som åter läggs upp på nästa v. Sy i ärmarna,
ärmarnas ärmhålsavm sys mot bak. resp. framstyckets ärmhålsavm. Sy ärm- och sidsömmar. Använd kantm till
sömsmån. Sy i knappar. Spänn ut plagget enl. angivna mått, täck med fuktig duk och låt torka.
Design och beskrivning:
Let´s Knit. design / Anne Jonsson
SVARTA FÅRET AB
Tel: 031-99 65 90
www.svartafaret.se

Diagrammet visar alla varv.
Upprepa

Foto: Ewa Andinsson

Börja här ärm
Markera arb:s mittm och räkna ut var diagrammet
påbörjas från arb:s mittmaska räknat
= slätst med bfg
= slätst m mfg

Mittmaska

KOPIERING FÖRBJUDEN!

Börja här

KOPIERING FÖRBJUDEN!
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