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Familjemönster
Design och beskrivning: Inger Berntsson
Storlek: 6 mån-1-2-4-6-8-10-12 år. Dam S-M-L-XL. Herr S-M-L-XL
Bröstvidd: Barn: 58-64-68-74-80-86-92-96 Dam: 100-110-120-125 Herr: 110-120-130-140 cm
Längd: Barn: 28-31-36-40-44-48-53-58 Dam: 58-60-62-62 Herr: 71-74-76-78 cm
Garnåtgång: färg 343 Barn: 3-3-4-5-6-7-8-9 Dam: 10-11-12-12 Herr: 12-13-13-14 nystan á 50 gram
Om man vill randa behövs 1 nyst à 50 gram av naturvitt garn (färg 300)
Stickor: 3 och 4 mm
Masktäthet: 20 m mönsterstickning på st nr 4 = 10 cm
Kontrollera masktätheten noga, om den ej stämmer byt grovlek på stickorna.
Mönster:
Varv 1: 3rm, 1am upprepa varvet ut, avsluta med 3rm.
Varv 2: 1rm, *1am, 3rm* upprepa *till* tills 2 m återstår, 1am, 1rm.
Barn

Bakstycke: Lägg på st nr 3 upp 58-62-66-74-82-86-94-98 m och sticka mönster i 4 cm. Byt till st nr 4 och fortsätt med mönster. När arbetet mäter 27-30-35-39-43-47-52-57 cm, sätts de mittersta 18-20-20-22-22-22-24-24 m på en avmaskningsnål
och var sida stickas för sig. När arbetet mäter 28-31-36-40-44-48-53-58 cm avmaskas axelns maskor.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika bakstycket tills framstycket är (om du skall randa) 12 cm kortare än bakstycket, sticka
2 varv med naturvitt garn, 4 varv med blått garn, 2 varv med naturvitt garn, 2 varv blått 2 varv naturvitt och 4 varv blått, då
sätts de mittersta 10-12-12-14-14-14-16-16 m på en avmaskningsnål och var sida stickas för sig. (Om du inte ska randa,
sticka du till framstycket är 4 cm kortare än bakstycket och sätt då de mittersta 10-12-12-14-14-14-16-16 m på en avmaskningsnål) Avmaska 2,1,1 m vid halsen. När arbetet är lika långt som bakstycket avmaskas alla m.
Ärmar: Lägg på st nr 3 upp 34-38-38-38-42-50-50-50 m och sticka mönster i 4 cm. Byt till st nr 4 och fortsätt i mönster, öka
1 m i var sida vart 4:e vart tills det finns 54-58-62-70-74-78-82-86 m. Sticka mönster på de ökade maskorna vartefter. När
ärmen mäter 13-17-22-26-30-34-38-40 cm (om du ska randa) sticka 2 varv naturvitt, 2 varv blått, 2 varv naturvitt, 1 varv blått
(om du inte ska randa, sticka tills ärmen är 16-20-25-29-33-37-41-43 cm innan du avmaskar) avmaska med blått garn alla
maskor ganska löst.
Montering och halskant: Sy ihop höger axelsöm. Halskant: Plocka på stickor 3 upp 74-78-78-82-86-86-98-98 m runt
halsringningen och sticka mönster i 6 cm (om du randar, plocka upp med blått garn, sticka 1 varv blått, 2 varv naturvitt, 2
varv blått, 2 varv naturvitt, 2 varv blått) Avmaska i mönsterstickning, ej för hårt. Sy ihop vänster axelsöm och halskant. Sy i
ärmarna och därefter sid och ärmsömmar i ett.

Dam/Herr

Bakstycke: Lägg på st nr 3 upp 98-106-118-122/-106-118-126-134 m och sticka mönster i 7 cm. Byt till stickor nr 4 och fortsätt i mönster. När arbetet mäter 56-58-58-60/-69-72-74-76 cm, sätts de mittersta 30 m på en avmaskningsnål och var sida
stickas för sig. Avmaska 3,1 m vid halsen vartannat varv. När arbetet mäter 58-60-62-62-/71-74-76-78 cm avmaskas axelns
maskor.
Framsstycke: Lägg upp och sticka lika bakstycket till framstycket är (om du ska randa) 15 cm kortare än bakstycket, sticka
2 varv med naturvitt garn 4 varv blått, 2 varv naturvitt, 2 varv blått, 2 var naturvitt, 4 varv blått, då sätts de mittersta 22 m på
en avmaskningsnål och var sida stickas för sig. (Om du inte ska randa, stickar du till framstycket är 7 cm kortare än bakstycket, då sätter du de mittersta 22 m på avmaskningsnålen). Avmaska 3,2,1,1,1 m vid halsen. När arbetet är lika långt som
bakstycket avmaskas alla m.
Ärmar: Lägg på st nr 3 upp 42-50-50-54-/50-50-54-54 m och sticka mönster i 7 cm. Byt till st nr 4 och fortsätt med mönster,
öka 1 m i var sida vart 4:e varv till 110-114-114-118-/110-114-118-118 m. Sticka mönster på de ökade maskorna vartefter.
När ärmen mäter 40/50 cm (om du ska randa) sticka 2 varv naturvitt, 2 varv blått, 2 varv naturvitt, 1 varv blått (om du inte ska
randa stickar du tills ärmen är 43/53 cm innan du avmaskar). Avmaska med blått garn alla maskor ganska löst.
Montering och halskant: Sy ihop höger axelsöm. Halskant: Plocka på st nr 3 upp 86/98 m runt halsringningen och sticka
mönster i 7 cm (om du randar, plocka upp med blått garn, sticka 1 varv blått, 2 varv naturvitt, 2 varv blått, 2 varv naturvitt, 2
varv blått). Avamska i mönsterstickning, ej för hårt. Sy ihop vänster axelsöm och halskant. Sy i ärmarna och därefter sid och
ärmsömmar i ett.

