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Barnbolero
Storlek: 2-4-6 år
Plaggets mått
Övervidd: 60-66-72 cm
Längd: 19-26-31 cm
Ärmlängd: 24-28-32 cm
Garnåtgång: Queen vinröd 309 1-1-1 nyst, rosa 353 3-4-4 nyst, restgarn i grön och vinröd till stjälkar och blommor.
Stickor: 3½ och 4 mm
Tillbehör: 3 knappar
Masktäthet: 21 m och 28 v = 10 x 10 cm.
Stickgrovleken är bara en vägledning, gör masktäthetsprov
Får du för många maskor byter du till grövre stickor, får du för få maskor byter du till tunnare stickor.
Bakstycke: Lägg med st nr 3½ upp 64-70-76 m med vinrött garn och sticka resår 2 rm 2 am i 2 cm. Byt till st nr 4 och rosa garn, sticka
slätstickning. När arbetet mäter 8-11-15 cm maskas av för ärmhål i båda sidor på vartannat varv med 3,2,2 m-3,2,2 m-3,2,2,1 mSticka
vidare med de rest. 50-56-60 m. När ärmhålet mäter 13-14-15 cm maskas de mittersta 20-22-24 m av för halsen och var sida stickas
färdig var för sig. Maska samtidigt av för axlarna med 7,7 m-8,8 m-9,8 m på vartannat varv och vidare mot halsen ytterligare 1 m.
Höger framstycke: Lägg på st nr 4 upp 19-22-25 m med rosa garn och sticka slätstickning. (resåren stickas på efteråt). Öka i på
varje varv i höger sida först 2 m och sen 1 m 5 ggr, sen på vartannat varv 1 m 6 ggr = 32-35-38 m på varvet. Maska av för ärmhål i
vänster sida som på bakstycket. När ärmhålet mäter 9-10-10 cm asmkas av för halsringningen i höger sida på vartannat varv med
4,3,3,1 m- 4,4,3,1 m- 4,4,3,2 m. Maska av för axeln som på bakstycket.
Vänster framstycke: Stickas lika höger men åt andra hållet.
Ärmar: Lägg med st nr 3½ upp 36-38-40 m med vinrött garn och sticka resår som på bakstycket. Byt till st nr 4 och rosa garn och
slätstickning. Öka innanför kantmaskan i båda sidor med: 1 m
vart 10:e varv 6 -7-8 ggr. När ärmen är 24-28-32 cm avmaskas
i båda sidor på vartannat varv 3,2,2m- 3,2,2m- 3,2,2,1m. Maska
av rest. maskor på en gång.
Montering och kanter: Fäst lösa trådar. Lägg delarna mellan
fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop axelsömmarna. Plocka upp
längs halsen med vinrött garn, 1 m i var m/v på st nr 3½ och sticka
resår 2rm,2am. Minska på 1:a varvet ca. var 4:e m. Sticka i 2 cm
och maska av. plocka upp längs framkanten och nederkanten på
framstyckena på samma sätt och sticka resår i 2 cm. På vänster
framkant görs 3 knapphål. Det översta ca 1 cm från överkant och
de övriga med 2-2½-2-½ cm mellan. Sy i ärmarna. Sy ärm och
sidsömmar. Sy i knappar. Brodera blommor och stjälkar med
öglesöm och stjälkstygn enl. skiss.
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