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Barntröja med stor fläta fram.

Storlek: 4-6-8-10-12 år
Övervidd: 41-44-47-50-54 cm
Längd: 43-47-52-56-61 cm
Ärmlängd: 34-38-42-46-49 cm
Garn: Lowisa 65% ull, 35% akryl. Nystan á 50 gram
Tvättråd: Ulltvätt 30 grader. Använd INTE sköljmedel. Torka liggande.
Garnåtgång: 400-400-450-450-500 gram
Stickor: nr 7 och 8 mm, 1 flätsticka
Kantmaska stickas rät i båda sidor hela arbetet och är inräknat i maskantalet.
Masktäthet: 12 m och 16v slätstickning på st nr 8 = 10 x 10 cm.
Kontrollera masktätheten noga. Om du får för få m, byt till tunnare stickor, om du får för många m, byt till grövre stickor.
Bakstycke: Lägg upp 43-47-51-55-59 m på st nr 7 och sticka resår 1 rm, 1 am i 6 6-8-8-8 cm. Byt till st nr 8 och slätstickning. När arbetet mäter 24-27-30-33-36
cm avmaskas för ärmhål i båda sidor på vartannat med 2,1,1,1 m. När ärmhålen är 17-18-20-21-23 cm avmaskas för axlarna med 4år: 5,5m. 6år: 6,5m. 8år:
6,6m. 10år: 7,7m. 12år: 8,7 m. Samtidigt avmaskas de mittersta 9-11-13-13-15 m, avmaska ytterligare 2 m för halsen.
Framstycke: Lägg upp och sticka resår som på bakstycket. Byt till st nr 8 och öka 1 m på 1:a varvet. Sticka flätmönster enl. diagram med slätstickning på båda
sidor. Upprepa C 1-1-1-2-2 ggr, sticka sen B 2 ggr, sen C resten av arbetet. Sidoflätorna (A) upprepas genom hela framstycket. Avmaska för ärmhålen som på
bakstycket. När ärmhålen är 13-14-15-16-17 cm avmaskas de mittersta 8-10-12-12-14 m och var sida stickas färdig för sig. Minska yttrerligare på vartannat varv
med 2,1,1 m. Avmaska för axlarna som bak. Sticka den andra sidan lika men åt andra hållet.
Ärmar: Lägg upp 21-23-23-25-27 m på st nr 7 och sticka resår i 6 varv. Byt till st nr 8 och slätstickning. På 6:e varvet slätstickning börjar ökningarna i båda sidor
på ärmen med 4år: 7x1 m, vart 4:e varv. 6år: 4x1 m vart 6:e varv, 3x1 m vart 4:e varv. 8år: 8x1 m vart 4:e varv, 2x1 m vart 6:e v. 10år: 4x1 m vart 6:e varv, 7x1
m vart 4:e varv. 12år: 4x1 m vart 6:e varv, 7x1 m vart 4:e varv. När ärmen mäter 28-32-36-40-43 cm avmaskas i båda sidor på vartannat varv med 2,1,1,2 m.
Avmaska de rest m på en gång.
Montring och halskant: Sy ihop ena axeln. Plocka upp runt halsringningen 43-45-49-51-55 m och sticka resår 1 rm 1 am i 5 cm. Maska av i resår till en jämn
och fin kant som inte stramar. Sy ihop den andra axeln. Sy i ärmarna och sy ärm och sidsömmarna.
= rät m
= avig m

Diagrammet visar alla v. Varv 1 är rätan
A

= sätt 1 m på en hjälpst bakom arb, sticka nästa m,
sticka m från hjälpst. r

B

A

= sätt 1 m på en hjälpst framför arb, sticka nästa m,
sticka m från hjälpst. r
= sätt 3 m på en hjälpst framför arb, sticka 3 m,
sticka m från hjälpst. r

B

= sätt 2 m på en hjälpst framför arb, sticka 2 m
och m från hjälpst r
=sätt 2 m på en hjälpst bakom arb, sticka 2 m
och m från hjälpst r
= sätt 3 m på en hjälpst framför arb, sticka 1m avigt
och sen m från hjälpst r
= sätt 1 m på en hjälpst bakom arb, sticka 3m rät
och sen m från hjälpst avigt

Toppluva

Storlek: 3/5(6/9)10/14 år
Motsvarar huvudomkrets: 50/52(52/54)54/58 cm
Garnåtgång: 50(100)100 gram
Stickor: nr 7 och 8 mm
Masktäthet: 12 m och 16 v på st nr 8 = 10 x 10 cm.

C

C

30 m mönster

Lägg upp på st nr 7 50(56)60 m och sticka resår 1rm, 1am i 5 varv. Byt till st nr 8 och slätstickning. När arbetet mäter 14(15)16 cm börjar minskningen på räta
varv: Sätt 5(6)6 markeringstrådar med 10 maskor mellan. Sticka ihop 2 m rät tillsammans före markeringen. Upprepa minkningen 2 ggr till. På nästa räta varv
minskas: 2 m tills. före märktråden och lyft 1 m sticka 1 rm, dra den lyfta m över efter märktråden. På nästa räta v stickas m ihop 2 och 2 rät varvet ut. Upprepa
2 ggr. Tag av garnet och dra genom maskorna. Fäst väl. Sy ihop mössan mitt bak. Gör en snodd av 4 trådar ca. 60 cm långa. Fäst i toppen och låt snodden vara
ca. 20 cm. Gör en knut ca 7 cm från änden, klipp upp så det blir en liten tofs.

