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Raglanjumper och mössa med virkade kanter.
Storlek: 6(8)10(12) år
½ övervidd: 37(40)43(46) cm
Längd: 42(47)51(55) cm
Ärmlängd: 26(29)34(37) cm
Garnåtgång: Sunny fg 1 (702) 3(3)3(4) nyst á 100 gram. Sunny fg 2 (766) 2(2)3(3) nyst á 100
gram
Stickor: 4½. Virknål: 4 mm
Masktäthet: 18 m x 23 v = 10 x 10 cm slätstickning
Kontrollera masktätheten noga. Om du får för få m, byt till tunnare stickor. Om du får för
många maskor, byt till grövre stickor.
Kantmaska: (km) = 1.a och sista m stickas rät alla varv
Randning: *6 varv fg 1, 6 varv fg 2* Upprepa * till * hela arbetet.
Virkad bård: V1: * 1 fm i följande 3 m 2 lm hoppa över 2 m* Upprepa v ut och avsluta med 3 fm
vänd.
V2: 1lm, 1 fm i 2:a fm *6 st om lmb 1 fm i 2:a fm* Upprepa v ut.
Bakstycke: Lägg med fg 1 och st nr 4½ upp 68(74)78(84) m. Sticka randning enl ovan tills arbetet mäter
24(28)31(34) cm. Maska av för ärmhål 4 m i var sida. Minska därefter för raglan innanför 2 km, 1 m i var
sida vartannat varv 19(21)22(24) ggr. Maska av nackens m på en gång när arbetet är 42(47)51(55) cm.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika bakstycket, men med 17(19)20(22) intagningar för raglan. När raglan mäter 14(15)16(17) cm maskas de mittersta 16(18)20(22) m av för halsen och var sida stickas för sig.
Minska för halsen ytterligare 2,2,1 m på vartannat varv. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.
Höger ärm: Lägg med fg 1 upp 42(44)46(48) m och sticka 3 cm med fg 1 och sen randning som på bakstycket rakt upp. När ärmen är 10 cm börjar ökning: öka 1 m vart 8:e varv 4(5)6(7) ggr = 50(54)58(62) m.
När ärmen är 26(29)34(37) cm avmaskas 4 m i var sida för ärmhål. Därefter för raglan, i vänster sida som
för bakstycket och i höger sida som för framstycket. Maska av rest m åt höger 3,3 (3,3) 4,4 (4,4) m.
Montering: Virka bård med fg 1 längs fram och bakstyckets nederkanter och längs ärmsluten. Anpassa
mönstret så att du slutar med 3 fm. Lägg delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy raglansömmarna
(den delen av ärmen som är lite kortare ska vara mot framstycket). Sy ärm och sidsömmar. Virka bård runt
halsen med fg 1.
Mössa: Lägg upp 79(86)93(100) m med fg 1. Sticka randning som på bakstycket. När mössan är
9(10)11(12) cm börjar minskningen. Minska 11(12)13(14) m så här: 1km *2 m tillsammans 5 rm* avsluta
med 1 km. Upprepa denna minskning på vart 4:e varv 3 ggr, sen på vartannat varv 2 ggr. OBS! det blir 1 m
mindre mellan minskningarna för vart minkningsvarv. = 13(14)15(16) m kvar. Sticka 1 varv, sticka sen ihop
m 2 och 2 = 7(7)8((9 m kvar. Tag av garnet och drag genom maskorna. Drag till och fäst väl. Virka en bård
med fg 1 som på bakstycket längs mössans nederkant. Sy ihop mössan mitt bak.

