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Babykofta
Storlek: 3(6)12(18) månader
½ övervidd: ca 28(30)32(34) cm
Hel längd: 24(27)30(33) cm
Ärmlängd: 16(18)21(23) cm
Garnåtgång: färg 1 vit 100 g , färg 2 rosa 50 gram alla storlekar
Stickor: 2½ och 3 mm
Tillbehör: 5 knappar.
Masktäthet: 28 m och 37 v = 10 x 10 cm

OBS! Om du väljer
att sticka i Bebe så
gör flera stickprov
för att kolla så att
masktätheten stämmer och vilka stickor
som passar ditt
handlag. Till Bebe
rekommenderas
stickor 4,0.

Bakstycke: Lägg upp på st nr 2½ 82(90)94(100) m med färg 1 och sticka 2 cm resår
1rm, 1am. Byt till st nr 3 och sticka 2 v slätstickning, därefter stickas mönster in enl.
diagram 1 ggr. därefter stickas med vitt garn (färg 1). När arbetet mäter 11(13)15(17)
cm avmaskas för,ärmhål i båda sidor med 6 m. När ärmhålen mäter 12(13)14(15) cm
avmaskas för halsen de mittersta 18-20-20-22 m och var sida stickas för sig. Minska
ytterligare 4 m för halsen. Maska av för axlarna när hela arbetet mäter 24(27)30(33)
cm.
Höger framstycke: Lägg upp 40(42)46(48) m och sticka resår som på bakstycket.
Sticka in mönster enl diagram. Avmaska för ärmhålet i högersidan som på bakstycket. När ärmhålet mäter 9(10)10(11) cm avmaskas i vänster sida för halsen på vartannat varv med 5(6)6(7) m och vidare 3,2,1,1 m. Maska av för axeln som på bakstycket.
Vänster framstycke: Stickas lika höger framstycke men spegelvänt.
Ärmar: Lägg upp 52(54)56(58) m och sticka resår som på
bakstycket. Byt till st nr 3 och st 2 v slätstickning. Sticka in
varv 1-9 enl diagrammet.därefter stickas med vitt garn (färg
1) På 5:e v börjar ökningarna i båda sidor. 3 mån: 1 m 11 ggr
vart 4:e v (6 mån: 1 m 13 ggr vart 4:e v) 12 mån: 1 m 4 ggr
växelvis vart 4 och 6:e v, 1 m 11 ggr vart 4:e v ( 18 mån: 1 m
17 ggr vart 4:e v) När ärmen är 16(18)21(23) cm maskas alla
m av.
Montering och kanter: Fäst alla lösa trådar. Sy
axelsömmarna. Plocka upp med vitt garn på
st nr 2½ ca. 77-81-85-89 m och sticka resår 1
rm,1 am i 2 cm, maska av i resår. Plocka upp
längs framkanterna på st nr 2½ ca. 77-85-83101 m med vitt garn. Sticka resår 1rm, 1am i 2
cm (10 v) På höger framkantgörs 5 knapphål
på 5.e v med det 1:a 3 m från nederkanten,
det översta 3 m från överkanten. De övriga
med jämna mellanrum.
Sy i ärmarna, sy ärm och sidsömmar. Sy i
knappar och tränsa ev. runt knapphålen

X = rosa m
tom ruta = vit m

