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Ribbstickad tröja.
Storlek: 2-4år(6-8år)10-12år (SD)MD(LD) SH(MH)LH(XLH)
Garn: Lowisa 65% ull, 35% akryl. Nystan á 50 gram

Tvättråd: Ulltvätt 30 grader. Använd INTE sköljmedel. Torka liggande.
Garnåtg: 400-500-600-700-800-850-900-1000-1050-1100
Stickor: Nr 8.
Masktäthet: 10x10 cm = 14m x 16v på st 8 ribbstickning 1r, 2a
Kantm: Stickas rät alla v.

Bakstycke: Lägg upp 52(58)64(68)72(76)78(82)84(86)m på st 8. Sticka 1 avigt v mot rätsidan. Därefter ribb: 1r,2a
upp över hela arb. När arb. mäter 26(32)34(31)32(34)38(40)41(43)cm avm för ärmhål i båda sidor med 1,1(2,1)2
,1(2,1,1)2,1,1(2,1,1)2,1(2,1)2,1(2,1)m. Fortsätt sticka ribb. Vid 40(50)57(56)58(60)64(66)68(70)cm avm de mitt 1
6(20)22(24)24(26)26(26)26(26)26m mot hals och var sida stickas för sig. Avm ytt 1,1m mot hals. När arb. mäter
42(52)59(58)60(62)66(68)70(72)cm avm alla m för axel. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
Framstycke: Sticka som bak tills arb mäter 35(44)50,5(49)51(52,5)56,5(58,5)60(62)cm. Avm de mitt
10(12)14(14)14(16)16(16)16(16)m för hals. Avm ytt 3,2(3,2,1)3,2,1(3,2,1,1)3,2,1,1(3,2,1,1)3,2,1,1(3,2,1,1)3,2,1,1(3,2,1
,1)m mot hals. När arb. mäter 42(52)59(58)60(62)66(68)70(72)cm avm alla m för axel. Andra sidan stickas lika men åt
motsatt håll.
Ärmar: Lägg upp 25(28)32(35)38(40)40(40)42(44)m på st 8. Sticka som bak. Fortsätt st ribb över hela arb
samtidigt som det ökas 1m i var sida: växelvis var 4:e o 5:e - (4) - växelvis var 3:e o 4:e - (växelvis var 3:e
o 4:e) - 4 - (4) - 4 - (växelvis var 4:e o 5:e) - växelvis var 4:e o 5:e - (5) v 10(14)19(20)20(19)20(20)20(19)
ggr.Vid 28,5(37)45(48)50(52)56(58)59(60)cm avm för ärmhål i båda sidor som bak. När arb. mäter
30(39)47(51)53(55)58(60)61(62)cm avm alla m för ärmhål. Andra ärmen stickas lika.
Montering: Lägg ut delarna i angiven storlek under fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop ena axlen. Plocka med stickor
8 upp 1m i varje v/m runt hals. Minska på första v så att du totalt har ca 54(63)72(75)75(78)81(81)84(84)m. Sticka
ribb i 15(17)20(22)22(22)24(24)24(24)cm eller till önskad längd på kragen. Maska av alla m elastiskt. Sy ihop andra
axelsömmen och kragen. Sy i ärmarna. Sy sid- och ärmsömmar i ett. Pressa försiktigt så att ribben pressas ut till viss
del.
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