Garnet kommer från

Mjukis
Jacka med blixtlås- mössa och vantar

663-443
Vill du se mer av vår design?
Titta på Internet
www.garngrossisten.se

Design Ingrid Åhman
Storlek Jacka 3/6-(6/9)-9/12-(12/18)-24 månader
Övervidd 55-(58)-62-(65)-68 cm
Hel längd 27-(29)-32-(34)-37 cm
Ärmlängd 16-(18)-20-(23)-26 cm
Garnåtgång 1859 brun 3-(4)-4-(5)-5 nyst. Color 522 1 nyst alla storlekar
Storlek Mössa (huvudomkrets) 38/40-(41/43-(44/46)-48/50 cm
Garnåtgång Fg 1 1859 brun 1-(1)-2-(2)-2 nyst. Fg 2 Color 522 1 nyst alla storlekar
Vante 1 nyst brun 1859 och 1 nyst Color 522
Jumperstickor nr 4 mm. Strumpstickor 2½ mm och 3 mm. Virknål 3 mm.
4 st avmaskningsnålar. 1 delbart blixtlås.
Masktäthet: 19 m och 29 v Dubbel mosstickning på st 4 = 10 x 10 cm.
Kantmaska (km) 1:a och sista m stickas rät alla varv. Ej inräknad i mönstret.
Dubbel mosstickning * till * upprepas v ut.
V1: *2 rm 2 am * V2: *rm på rm, am på am* V3: *2 am 2 rm*. V4: * am på am, rm på rm*
Upprepa dessa 4 varv hela arbetet.
Jackan och mössan stickas i dubbelt garn, vantarna stickas med enkelt garn.
Bakstycke: Lägg på st nr 4 och Fg 2 med dubbelt garn upp 52-(56)-60-(64)-68 m. Sticka slätstickning i 2 cm och sluta med 1 varv
räta från avigsidan = vikningsvarv OBS! Alla mått tas nu härifrån. Byt till Fg 1 och sticka dubbel mosstickning enl. ovan tills arb. mäter
15-(16)-18-(20)-21 cm. Maska av för ärmhål i var sida vartannat varv 2,2-(2,2)-2,2-(2,2,1)-2,2,1 m. Sticka tills arb. mäter 25-(27)-30(32)-35 cm och maska av de mittersta 14-(16)-16-(18)-20 m för nacken. Sticka var sida för sig. Maska av mot nacken ytterligare 1,1
m vartannat varv. När arb. Mäter 27-(29)-32-(34)-37 cm sätta axelns maskor på en avm.nål. Andra sidan sticka lika men åt motsatt
håll.
Höger framstycke: Lägg på st nr 4 och Fg 2 i dubbelt garn upp 28-(30)-32-(34)-36 m. Sticka som för bakstycket och maska av för
ärmhål i sidan vid samma höjd som på bakstycket. Sticka tills arb. Mäter (från vikv.) 22-(24)-26-(29)-31 cm. Maska av för halsringningen i framkant, vartannat varv 5,2,2,2-(6,2,2,2)-6,2,2,2-(7,3,2,1)-8,3,2,1 m. Sticka tills arbetet mäter 27-(29)-32-(34)-37 cm. Sätt
axelns maskor på en avm.nål.
Vänster framstycke: sticka lika som höger, men åt motsatt håll.
Ärmar: Lägg på st nr 4 och Fg 2 i dubbelt garn upp 32-(34)-36-(38)-40 m. Sticka slätstickning i 2 cm, sluta med 1 varv räta från
avigsidan ( = vikningsvarv). Alla mått tas nu från vikningsvarvet. Byt till Fg 1 och Dubbel mosstickning. På 7:e v ökas 1 m i var sida.
Upprepa denna ökning vart 4:e varv tills det finns 50-(54)-58-(62)-66 m på stickan. När arbetet mäter 16-(18)-20-(23)-26 cm maskas
av för ärmhål i var sida på vartannat varv 2,2-(2,2)-2,2-(2,2,1)-2,2,1 m. Maska av de rest m på nästa varv.
Montering och halskant: Fäst alla trådar, lägg delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sticka ihop axelns maskor med Fg 2 i
dubbelt garn. Sätt m från avm. nålarna på var sin sticka, lägg delarna aviga mot aviga. På höger axel, börja vid axeln. På vänster
axel, börja vid halsen. Sticka ihop 1 m från var sticka till 1 m. Maska av som vanligt. Halskant: Plocka på st nr 4 och Fg 2 i dubbelt
garn från rätsidan upp 1 m i varje maska och varv (ca 58-(62)-64-(68)-70 m. Sticka 1 varv räta. Byt till Fg 1 och slätstickning i 6 varv.
Maska av. Sy i ärmarna. Sy ärm och sidsömmar. Vik nederkanten mot avigan och sy ner kanten. Gör likadant på ärmen. Sy i ett
delbart blixtlås.
Mössa.
Öronlappar: Lägg med fg 1 i dubbelt garn på st nr 4 upp 4 m. Sticka 1 varv rät. Sticka dubbel mosstickning som på jackan. Öka 1
m i var sida vartannat varv så här. 1rm, öka 1 m, 2 am, öka 1 m, 1 rm. Upprepa denna ökning och utöka mönstret vartefter tills det
finns 16-(18)-18-(20)-20 m. När arbetet är 6-(6)7-(7)-8 cm, tag av garnet och låt vila. Sticka en öronlapp till på samma sätt. Mössa:
lägg upp 5-(5)-6-(6)-8 m =nacken, sticka in ena öronlappen, lägg upp 22-(24)-26-(26)-28 m 0 pannan, sticka in andra öronlappen,
lägg upp 5-(5)-6-(6)-8 m =nacken. Sticka nu fortsatt Dubbel mosstickning och se till att mönstret stämmer över öronlapparna. När
arb. mäter 7-(8)-9-(10)-10 cm, sluta med 1 varv från rätsidan. Sticka klart arb. i rätstickning. Sticka 3 varv och minska på sista varvet
1-(0)-4-(1)-0 m. På nästa varv börja minska för kullen. Sticka *7-(8)-8-(9)-10 m, 2 rm tillsammans* upprepa * till * hela varvet. Upprepa denna intagning, med 1 m mindre för vart minskningsvarv, vart 4:e varv tills det finns 1 m kvar mellan varje intagning. Sticka 3
varv. Tag ihop maskorna 2 och 2. Sticka 1 varv , tag av garnet och träd genom de återstående m. Dra till och fäst väl. Sy ihop mössan
bak. Virka 1 varv med fm runt mössan i Fg 2, dubbelt garn.
Vantar: (enkelt garn)
Lägg på strumpst. 2½ och Fg 1 upp 32-(36)-36-(40)-44 m. Sticka resår 1 rm 1 am . Fg 1 4 varv, * Fg 2 2 varv, Fg 1 2 varv * upprepa
* till * tills resåren är 5-(5)-7-(7)-7 cm. Byt till st nr 3 och sticka klart vanten i Fg 1 i dubbel mosstickning. Sticka 2-(2)-4-(4)-4 varv, öka
nu för tumkilen som stickas i resår 1 rm 1 am. Sticka 2 m mosst. Öka 1 m (am), 2 m resår (1rm, 1am), öka 1m (rm), sticka v ut. Upprepa denna ökning vartannat varv tills det finns 10-(10)-12-(12)-14 m. Det blir 2 m mer mellan varje ökning. Sätt tumkilens m på en
tråd. Lägg upp 2 nya m bakom tumkilen och fortsätt runt tills arb. mäter 10-(11)-11½-12)-13 cm. Minska nu för fingrarna. På sticka 1
och 3: sticka 1 m 2 m tills. På sticka 2 och 4: sticka tills 3 m återstår, 2 m tills. 1 m. Upprepa denna minskning på vartannat varv 3 ggr
och därefter varje varv tills det finns 12 m kvar. Sticka ihop m 2 och 2. Tag av garnet och träd genom maskorna. Drag till och fäst väl.
Tumme: tag tummens m och fördela på 3 stickor, samt plocka upp 2 nya m på tummens baksida = 12-(12)-14-(14)-16 m, sticka resår
i 1½-(2)-2½-(3)-3½ cm. Sticka ihop m 2 och 2. Tag av garnet och trä genom m. Drag till och fäst väl. Fäst lösa trådar.
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