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Barnslipover
Storlek: 3/4-(6/8)-10/12 år
Stickor: 3 och 3½, rundsticka nr 3-60 cm.
Garnåtgång: färg 1: naturvit 300 /ljusgrå 303 2-(2)-2 nyst
färg 2: rosa 345 /flaggblå 323 1-(1)-1 nyst
			
färg 3: ljuslila 315 /grön 351 1-(1)-1 nyst
färg 4: gul 347 /blå 310 1-(1)-1 nyst
Kantmaska: 1:a och sista maskan stickas rät alla varv.
Masktäthet: 20 m och 25 v = 10 x 10 cm
Kontrollera masktätheten: för många m, tag grövre stickor, för få m, tag tunnare stickor.
Randning: *4 v rosa/flaggblå slätstickning, 2 v natur/ljusgrå mosstickning, 4 v gul/blå slätstickning, 2 v natur/ljusgrå
mosstickning, 4 v ljuslila/grön slätstickning, 2 v natur/ljusgrå mosstickning. *
Mosstickning: Varv 1.*1rm, 1am*. V2: *rm på am, am på rm*
Framstycke: Lägg upp med färg 1 66(74)80 m på st nr 3 och sticka resår 2rm,2am i 3 cm. Byt till st nr 3½ och sticka
randning enl. ovan, upprepa *-* hela arbetet. När arbetet mäter 25(31)33 cm avmaskas för ärmhål i båda sidor med
2,1,1 (3,2,1) 3,2,2 m på vartannat varv. Fortsätt att sticka randning som tidigare. När arbetet mäter 25(32)38 cm avmaskas de 2 mittersta maskorna för v-ringningen och var sida stickas färdig för sig. Avmaska ytterligare 2,2 (2,2)3,2 m
och därefter på vart 3:e varv 1 m 9(11)12 ggr mot v-ringningen. När arbetet mäter 39(49)55 cm sättes alla m för axeln
på en tråd eller avmaskningsnål. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.
Bakstycke: Sticka som framstycket, men utan v-ringningen, tills arbetet mäter 37(47)53 cm och avmaska de mittersta
24(28)32 m för nacken. Avmaska ytterligare 1,1 m mot halsen. När arbetet mäter 39(49)55 cm sättes alla m för axeln
på en avmaskningsnål. Sticka andra sidan lika men åt motsatt håll.
Montering: Sätt axeln maskor på stickor
och sticka ihop. Plocka upp med rundsticka nr 3 och färg 1 runt halsen 1 m i
varje m/v. Börja och sluta i V’et. Sticka
fram och tillbaka i resår 2rm, 2am. Minska på 1.a varvet så att det finns ca.
102(124)128 m. Sticka 2 cm. Maska av
elastiskt i resår. Sy fast V’et omlott. Sy
sidsömmar. Plocka upp med rundst 3
runt ärmhålen med färg 1 1m i varje m/v.
Sticka resår 2rm, 2am och minska på 1.a
varvet så att du har ca 78(100)124 m.
Sticka resår i 2 cm och maska av elastiskt
i resår. Sticka det andra ärmhålet lika.
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