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Solbyxa, kofta och basker i skön bomull

Solbyxa
Design och besksrivning: Ingrid Åhman
Storlek: 0-3-(6-9)-12-18 månader
Pl. övervidd: 49-(56)-60 cm
Hel längd:40-(44)-51 cm
Garnåtgång: 50-(100)-100 gram vit 301 (mfg),
50-(100)-100 gram lj.blå 321 (bfg)
Knappar: 4-(4)-6 st. Avmaskningsnål: 2 st
Stickor: 2½ och 3 mm
Stickfasthet: 28 m och 40 v slätstickning på st nr 3 = 10 x 10 cm. Kontrollera masktätheten. Får du för få m, byt till tunnare stickor, för många
m byt till grövre stickor.
Kantmaska: km = sticka 1:a och sista m rät alla varv.
Randning: *4 varv ljusblå, 2 varv vit* Upprepa *-* hela arbetet.
Bakstycket. Vänster ben: Lägg på st nr 2½ och bfg upp 29-(33)-36 m.
Sticka 5 v räta. Byt till st nr 3 och slätstickning. Sticka randning enl. ovan.
Samtidigt ökas för grenen 1 m innanför km vart 4:e varv i slutet på varvet
3-(4)-4 ggr. Sticka tills arb. mäter 6-(7)-8 cm. Sluta med 1 varv från rätsidan.
Tag av garnet och låt arbetet vila.
Höger ben. Lägg upp och sticka lika som vänster men åt motsatt håll.
Sluta med 1 varv från avigsidan och lägg upp 4 nya m för grenen. Sticka
nu över m från vänster ben på samma sticka. Fortsätt randning över alla
m tills arbetet från grenen mäter 22-(24)-29 cm. Maska av för ärmhål i var
sida på vartannat varv med 3,2,1 -(3,2,2,2)-3,3,2,2 m. Därefter minskas på
vartannat varv ytterligare 1 m 3 ggr i var sida. Sticka tills arb. från grenen
mäter 32-(35)-41 cm. Sätt de mittersta 24-(26)-28 m för nacken på en
avmaskningsnål. Sticka nu klar var sida för sig. Minska mot nacken på
vartannat varv ytterligare 2,2,1 m. Maska av axelns maskor när hela arbetet
mäter 40-(44)-51 cm. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika som för bakstycket tills arbetet
från grenen mäter 29-(31)-37 cm. Sätt de mittersta 24-(26)-26 m på en
avmaskningsnål. Sticka var sida för sig och maska av mot halsen på
vartannat varv ytterligare 2,1,1,1-(2,1,1,1)-2,2,1,1m. Maska av axelns
maskor när hela arbetet mäter 40-(44)-51 cm. Andra sidan stickas lika
men åt motsatt håll.
Montering: Lägg delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Halskant
framstycke: Plocka med st 2½ och bfg från rätsidan upp ca 60-(65)-70
m. Sticka 5 räta v. Maska av. Halskant bakstycke: Plocka upp 48-(50)-52
m och sticka som för framstycket. Sy ihop byxans inner och sidsömmar.
Ärmhålskanter: Plocka med st 2½ och bfg upp från rätsidan 1 m i varje
m/v, hoppa över var 5:e m. Sticka 5 räta varv. Maska av. Knäppkant
bakstycke: Plocka på st nr 2½ och bfg upp från rätsidan 14-(16)-18 m på
axeln. Sticka 5 räta varv OBS! på varv 3 görs 2-(2)-3 knapphål = sticka
3-(4)-3 m, maska av 2 m. sticka 4(-4)-3 m, maska av 2 m, sticka 3-(4)-3
m. På storlek 12-18 månader maska av ytterligare 2 m och sticka 3 m.
På nästa varv läggs 2 nya m upp över de avmaskade m. Sticka 1 varv,
maska av axelns maskor. Knäppkant framstycke: Plocka upp och sticka
lika som för bakstycket men utan knapphål = 5 räta varv. Fäst alla trådar
och sy i knappar på framstyckets axlar.

Sommarkofta

Storlek: 3-(6)-9-(12)-18 månader
Pl. övervidd: 50-(53)-57-(60)-63 cm
Hel längd: 24-(26)-29-(32)-35 cm
Ärmlängd: 16-(18)-20-(22)-24 cm
Garnåtgång: 50-(50)-100-(100)-100 gram vit 301 (bfg), 50-(50)-100-(100)100 gram ljusblå 321 (mfg)
Stickor: 2½ och 3 mm
Stickfasthet: 28 m och 40 v slätstickning på st nr 3 = 10 x 10 cm. Kontrollera masktätheten. Får du för få m, byt till tunnare stickor, för många
m byt till grövre stickor.
Knappar: 5-(5)-6-(6)-6 st. Avmaskningsnål: 1 st
Kantmaska: km = sticka 1:a och sista m rät alla varv.
Randning: *4 varv vit, 2 varv ljusblå* Upprepa *-* hela arbetet.
Bakstycke: Lägg på st nr 2½ och bfg upp 70-(76)-82-(86)-90 m och sticka
5 varv räta. Byt till st nr 3 och slätstickning med randning enl. ovan. När

arbetet mäter 13-(14)-16-(18)-20 cm avm. för ärmhål i var sida vartannat
varv med 3,2-(3,2)-3,2-(3,2,1)-3,2,1 m. Sticka rakt upp tills arbetet mäter
23-(25)-28-(30)-33 cm. Sätt de mittersta 20-(22)-24-(24)-26 m på en avm.
nål. Sticka klart var sida för sig och maska av på vartannat varv mot nacken
ytterligare 3,3 m. Maska av axelns maskor när arbetet mäter 24-(26)-29(32)-35 cm. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
Vänster framstycke: Lägg på st 2½ och bfg upp 34-(36)-40-(42)-44 m.
Sticka 5 räta varv. Byt till st nr 3 och slätstickning, sticka randning enl ovan.
När arb mäter 13-(14)-16-(18)-20 cm avmaska för ärmhål som bakstycket
i vänster sida. Sticka rakt upp tills arbetet mäter 20-(22)-25-(27)-30 cm.
Maska av för halsringningen på vartannat varv i höger sida 6,3,3,2,1(6,3,3,2,1)-7,3,3,2,2-(7,3,3,2,2)-8,3,3,2,2m. Maska av axelns m när arb.
mäter som för bakstycket. Höger framstycke: Sticka lika som vänster
framstycke men åt motsatt håll.
Ärmar: Lägg på st nr 2½ och bfg upp 46-(48)-50-(52)-52 m och sticka 5
räta varv. Byt till st nr 3 och slätstickning och sticka randning enl. ovan.
Samtidigt när arbetet mäter 3 cm ökas 1 m i var sida innanför km på vart 4:e
varv 10-(11)-13-(15)-16 ggr. När ärmen är 15-(17)-19-(22)-23 cm maskas
av för ärmhål i var sida på vartannat varv med 3,2-(3,2)-3,2-(3,2,1)-3,2,1
m. Sticka 2 varv. Maska av rest m.
Montering: Fäst alla trådar, lägg delarna mellan fuktiga dukar och låt torka.
Vänster framkant: Plocka på st 2½ och bfg upp från rätsidan 1 m i varje v.
Hoppa över vart 5:e varv. Sticka 5 räta varv. Maska av. Höger framkant:
Sticka som vänster framkant men på 3:e varvet görs det 5-(5)-6-(6)-6
knapphål jämnt fördelat. 1:a knapphålet ca 1 cm från nederkanten och
det sista mitt i halskanten. Knapphål = maska av 32 m, lägg på nästa varv
upp 2 nya m över de avm. m. Sy ihop axlarna. Halskant: Plocka på st nr
2½ och bfg upp från rätsidan 1 m i varje maska och varv. Hoppa över var
5:e m. Sticka 5 varv rät. OBS! på varv 3 görs 1 knapphål i höger framkant.
Maska av. Sy i ärmarna. Sy sid och ärmsömmar. Sy i knappar.

Basker

Storlek: 3 -(6/9) -12/18 månader
Huvudomkerts: 38 (39/44) 45/48 cm
Garnåtgång: 20-20-20 gram 301 vit, 20-20-20 gram 321 ljusblå
Masktäthet: 28 m x 40 v slätstickning på st nr 3 = 10 x 10 cm
Stickor: 2½ och 3 mm
Kantmaska: km Första och sista m stickas rät alla v.
Randning: 4 varv blått, 2 varv vitt
Lägg med blått garn och st nr 2½ upp 102- (112) -122 m. Sticka 1 v rät,
därefter resårstickning 1 rm, 1 am i 2 cm. Byt till st nr 3 och slätstickning
med randning enl. ovan som upprepas hela arbetet. På 1:a varvet ökas
jämnt fördelat 20 -(30)- 30 m. När arbetet mäter 9- (10)- 11 cm minskas
för kullen så här: 1km *8 rm 2 rm tills* upprepa *-* och sluta med 1km.
Sticka 3 varv, på nästa varv minskas så här: 1km *7 rm 2 rm tills* upprepa
mellan *-* v ut och sluta med 1 km. Upprepa denna minskning 4 (4) 5
ggr till med 3 varv mellan och 1 m mindre mellan minskningarna för vart
minskningsvarv. Minska sen på vartannat varv på samma sätt tills det är
1 m mellan intagningarna. * Sticka 1 varv. sticka på nästa varv m 2 och 2
ihop varvet ut* Upprepa *-* tills det är 14 -(16) -17 m kvar. Fortsätt med
vitt garn i 10 varv. Sticka tills. m 2 och 2 varvet ut. Klipp av tråden och
träd genom de rest m.
Montering: Lägg baskern mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop
baskern och fäst alla trådar.

