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Tröja, mössa och halsduk med flätor
Design & beskrivning: Ingrid Åhman
Storlek tröja: 3-6-9-12-18-24 månader
Övervidd: 51-56-59-63-65-70 cm
Hel längd: 24-26-28-31-33-35 cm
Ärmlängd: 16-18-19-22-24-26 cm
Storlek mössa: 3/6-9/12-18/24 månader
Huvud omkr: ca 39/42-44/46-48/50 cm
Storlek halsduk: 3/6-9/12-18/24 månader
Garnåtgång: tröja 2-3-3-3-4-4 nyst. Mössa 1-1-1-1-2-2 nyst. Halsduk 1 nyst alla storlekar.
Stickor: 3 och 4 mm. Flätsticka. Avmaskningsnål.
3 st knappar till tröjan
Masktäthet: 24 m mönsterstickning på st nr 4 = 10 cm.
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Diagram I
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Byt till tunnare stickor om du stickar för löst och till grövre stickor om du stickar för hårt.
Bakstycke: Lägg på st nr 3 upp 52-56-60-66-68-74 m och sticka resår 1rm,1am i 3 cm och öka på sista resåsrvarvet jämnt fördelat
14-14-14-12-12-12 m. Byt till st nr 4 och mönsterstickning enl. diagram I. De yttersta 9-12-14-8-9-12 m i var sida stickas i avigvänd
slätstickning. När arbetet mäter 24-26-28-31-33-35 cm maskas de mittersta 20-24-24-26-26-28 m för halsen. Sticka var sida för sig.
Avm. ytterligare mot halsen 2,1 m på vartannat varv. När arbetet mäter 26-28-30-33-35-37 cm avmaskas axelns maskor. Andra sidan
stickas lika men åt motsatt håll.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika som på bakstycket tills arbetet mäter 21-23-25-28-30-32 cm. Maska av för halsen de mittersta
16-18-18-20-20-22 m. Sticka var sida för sig och maska av mot halsen på vartannat varv ytterligare 2,2,2 m. Vänster axel: När arbetet
mäter 25-27-29-31-34-35 cm sticka resårstickning 1rm,1am i ca 1cm. På varv 2 görs 2 knapphål över 2m. (det 3:e knapphålet görs
i halskanten). Det 1:a knapphålet placeras ca. 1½ cm från ärmkanten. Maska av axelns maskor elastiskt. Höger axel: Sticka och
maska av som på bakstycket.
Ärmar: Lägg på st nr 3 upp 30-30-32-34-34-38 m och sticka resår 1rm,1am i 4 cm. Öka på sista resårv. 10-12-14-16-16-16 m jämnt
fördelat. Byt till st nr 4 och sticka mönster enl diagram II. Mönstret räknas ut från mitten på arb. Mönstret stickas över 12 m (1 fläta)
resten av m stickas i avigvänd slätstickning. Öka 1 m i var sida vart 4:e v 3 ggr på alla storlekar och vart 6:e varv 4-6-6-7-8-9 ggr. De
ökade m stickas i avigvänd slätstickning. När ärmen är 16-18-19-22-24-25 cm maska av alla m.
Mössa: Vänster öronlapp. Lägg på st nr 3 upp 5 m. Sticka 1 v räta. På nästa varv = rätsidan, börja sticka resårst. 1 rm, 1 am, samt
öka 1 m i början och slutet av varvet. Öka på vartannat varv tills det finns 25-27-31 m på stickan. Sluta med 1 varv från avigan. Lägg
upp 8-10-12 nya m (=nacken). Fortsätt att sticka resårst. över alla m ytterligare i 3 varv. Tag av garnet och lägg arbetet åt sidan. Höger
öronlapp. Stickas lika som vänster men sluta med 1 varv från rätsidan, lägg upp 8-10-12 nya m (= nacken) sticka resårstickning över
alla m ytterligare 3 varv. Lägg nu upp 34-40-44 nya m (= pannan). Sticka över vänster öronlapps m. Fortsätt sticka resår i ytterligare
2cm. Alla mått tas nu från pannan. Byt till st nr 4 och mönsterstickning enl. diagram II. OBS! 1:a och sista m stickas rät alla v (= kantm)
och räknas inte in i mönstret. Mönstret stickas 1 ggr på mössan, resten av arbetet stickas i avigvänd slätstickning. När arbetet mäter
från pannan 9-11-12 cm maskas av för kullen, från rätsidan jämnt fördelat över v. 14-16-18m. Sticka 3 v. På nästa v stickas 1km *
4am 2am ihop* upprepa v ut. sluta med 1km. Sticka 1 varv. Upprepa dessa två varv ytterligare 3 ggr. OBS! det blir 1 m mindre mellan varje minskn. för var minksn.varv. På nästa varv stickas m ihop 2 och 2. Sticka 1 v. På nästa varv stickas m ihop 2 och 2. Tag av
garnet och träd genom de rest m. Dra till och fäst väl. Sy ihop mössan bak. Gör 2 snoddar av garnet ca 25 cm långa färdiga och fäst
i var öronlapp.
Halsduk: Lägg på st nr 3 upp 6 m och sticka rätstickning och öka 1 m i början och slutet på varvet innanför 2 km. vartannat varv tills
det finns 32-34-36 m. Sticka ytterligare 32-34-36 v utan ökningar. * sticka nu så här.** 1 rm för över nästa m på en avmaskningsnål**
upprepa **-** v ut. Sticka nu resårstickning 1rm,1am på stickans 16-17-18 m i 5-6-6 cm. För över m från avmaskningsnålen till en
sticka och sticka resår 1rm, 1am på dessa m i lika många cm. * Sammanför de båda delarna genom att sticka ihop1 m från var sticka.
Sticka rätstickning över dessa16-17-18 m i 26-28-30 cm. Öka på nästa varv till 32-34-36 m genom att sticka 1 m i främre och 1 m i
bakre maskbågen i varje m. Sticka *-* (= den dubbla resåren). Sticka därefter 1 m från varje sticka = 32-34-36 m på stickan. Fortsätt
i rätstickning i 32-34-36 v. Gör därefter 1 intagning på vartannat varv innanför 2 km. genom att stickan ihop 2 rm. tills det återstår 6
m. Maska av och fäst trådarna väl.
Montering: fäst alla trådar och lägg ut delarna mellan fuktiga dukar och låt torka.
Tröja: Sy ihop höger axel. Plocka på st nr 3 upp från rätsidan ca. 76-80-84-84-88-90m runt halsringningen. Sticka resår 1rm, 1am i 2
cm. OBS! på 3:e v görs 1 knapphål i vänster sida 3 m från kanten. Maska av och fäst tråden. Sy i knappar.t

Spegelvänd från mitten

= sätt 1 m på en flätst. bakom arb, 2rm, sticka m från
flätst. avigt.
X = rät maska
= sätt 2 m på en flätst. framför arb, 1am, sticka m från
X = avig maska
flätst. rät.
= sätt 2 m på en flätsticka framför arb.
2rm, sticka mfrån flätst. rät

Diagram II

