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Patentstickad kofta, mössa och hjälm
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Design & beskrivning: Ingrid Åhman
Storlek: 3(6)9(12)18(24) månader
Bröstvidd: 51(54)57(61)63(65) cm
Längd: 23(25)27(30)32(34) cm
Garnåtgång kofta + mössa: 100(150)150(200)200(200) gram gult ( Bfg =bottenfärg)
		
50 gram vit alla storlekar ( Mfg =mönsterfärg)
OBS! Om du väljer att sticka i Bebe så gör flera stickprov
Hjälm: 50 gram vit alla storlekar.
för att kolla så att masktätheten stämmer och vilka stickor
Stickor: 2½ och 3 mm
som passar ditt handlag.
Garnalternativ: Merc. bomull 8/4
(Till Bebe rekommenderas stickor 4,0.)
Tillbehör: 6(6)6(7)7(8) knappar
Masktäthet: 28 m x 30 v halvpatent på st nr 3 = 10 x 10 cm.
Kantmaska: (km) 1rm i början och slutet på alla v.
Halvpatent: v1: (avigsidan) 1km, räta maskor hela varvet, 1km.
V2: (rätsidan) 1km *1rm i föregående varvs maska, 1am * Upprepa *-* och sluta med 1 km. Upprepa varv 1 och 2 hela
arbetet.
Knapphål: Sticka 3 m, maska av 2 m och lägg upp 2 nya m på nästa v.

Bakstycke: Lägg på st nr 2½ och bfg upp 70(76)80(86)90(94) m och sticka resår 1rm , 1am i 3(3)3½(3½)4(4) cm (sista resårvarvet
är rätsidan på arbetet.) Byt till st nr 3 och halvpatent. Randa så här: 4 varv bfg, *2 v mfg, 10 v bfg* upprepa *-* hela arbetet. Sticka tills
arbetet är 15(16)17(18)20(22) cm. Maska av för ärmhål 3,2(3,2)3,2(3,3)3,3(3,3) m i var sida på vartannat varv. Sticka rakt till arbetet
mäter 23(25)27(30)32(34) cm. Sätt nackens 18(20)22(24)24(26) m på en avmaskningsnål. Sticka var sida för sig och minska ytterligare
1,1 m mot nacken på vartannat varv. Sticka 2 varv. Maska av löst. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
Höger framstycke: Lägg på st nr 2½ och bfg upp 38(42)46(50)52(54) m. Sticka resår som bak.
I framkant stickas så här: Lyft sista m avigt, sticka 1:a m vridet rät. Sätt framkantens 7 m på en tråd att vila. OBS1 gör 1 knapphål i
framkanten ca. 1 cm från nederkanten . Byt till st nr 3 och halvpatent med randning som på bakstycket. Fortsätt att sticka som bak
tills arbetet mäter 20(21)23(25)27(29) cm, då avmaskas för halsringningen 5,1,1(5,2,1,1)6,2,2,2(7,3,2,2)7,3,2,2(8,3,2,2) m vartannat
varv. Maska av för axeln vid samma längd som bak.
Vänster framstycke: Stickas lika höger fram, men åt motsatt håll och utan knapphål.
Ärmar: Lägg på st 2½ och bfg upp 40(40)40(44)44(46) m och sticka resår 1rm, 1am i 3(3)3½(3½)4(4) cm. Öka på sista resårvarvet
10 m jämnt fördelat över varvet. Byt till st nr 3 och halvpatent. Sticka 8 v i bfg, 4 v mfg, resten av arbetet i bfg. Öka samtidigt 1 m i
var sida vart 3:e v tills det finns 68(74)78(84)86(90) m. Sticka tills ärmen är 14(16)18(21)23(25) cm, Maska av för ärmhål som på
bakstycket. Maska av de rest m.
Montering: Lägg delarna mellan fuktiga dukar och låt torka.
Vänster framkant: Sätt framkantens 7 m på en st 2½ plocka upp 1 m mot framstycket. Sticka resår 1rm, 1am tills kanten lättsträckt
mäter som framstycket. OBS! lyft sista m avigt, sticka 1:a m rät mot framkanten. Maska av löst.
Höger framkant: Sticka lika men med 6(6)6(7)7(8) knapphål jämnt fördelade-1:a knapphålet 1cm från nederkanten och det översta
mitt i halskanten. Sy fast framkanten mot framstyckena. Sy ihop axelsömmarna.
Halskant: Plocka från rätsidan och bfg på st nr 2½ ca 86(90)94(96)100(102) m (inkl. framkantens 7+7m). Sticka resår 1rm, 1am. På
storlek 3-12 månader i 2 cm, och på storlek 18-24 månader 2½ cm. Glöm inte knapphålet. Maska av löst. Sy ihop ärm och sidsömmar.
Sy i knappar.
Mössa: Lägg på st nr 2½ och bfg upp 110(120)128(138)144(150) m. Sticka resårstickning 1rm, 1am i 8(8)8(10)10(10) cm, minska på
sista resårvarvet jämnt fördelat 10(12)16(18)20(20) m. Byt till st nr 3 och halvpatent. Sticka randning som på koftan tills det finns 3
vita ränder. Fortsätt sedan med bfg. arbetet ut. När arbetet mäter 18(18)20(20)22(22) cm minskas för kullen.: 1km, sticka tillsammans
m 2 och 2 varvet ut, 1km. Sticka 1 avigt varv, 1km, sticka tillsammans m 2 och 2 varvet ut, 1km. Tag av garnet och dra tråden genom
de återstående m. Dra åt. Sy ihop mössan bak. Tänk på att halva resårkanten vänds utåt, sy den sömmen från andra sidan. För en
tofs och fäst upptill på mössan.
Hjälm: Lägg på st nr 3 och mfg (vit) upp 30(32)34(38)40(42) m och
sticka rätstickning = alla v räta m. På 2:a varvet (rätsidan) sticka 4rm,
öka 1m, sticka tills 6 m återstår sticka tillsammans 2rm, 4 rm. Fortsätt
öka och minska på detta sätt på vartannat varv 14(16)17(19)20(21)
ggr. Sedan minskas i början och ökas i slutet på varvet vartannat
varv (alltid innanför de 4 yttersta m) 14(16)17(19)20(21) ggr. Sen
ökas i början och minskas i slutet på vartannat varv 7(8)9(10)10(11)
ggr. Därefter minskas i början och ökas i slutet av varvet vartannat
varv 7(8)9(10)10(11) ggr. Öka sen i början och minska i slutet
14(16)17(19)20(21) ggr, och minska i början och öka i slutat på varvet
vartannat varv 14(16)17(19)20(21) ggr. Maska av. Sy ihop enl. skiss.
Gör en snodd av garnet och fäst i mösan till knytband.
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