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Barntröja med katt
Storlek: 2-(4)-6-(8)-19-(12) år
Övervidd: 68-(74)-78-(84)-90-(94) cm
Längd: 36-(40)-44-(48)-54-(58) cm
Ärmlängd: 26-(30)-34-(38)-40-(44) cm
Garnåtgång: turkos 352 bottenfärg (bfg) 4-(4)-5-(6)-7-(8) nystan.
1 nystan vardera av färg (mfg 1) 303 ljusgrå, (mfg 2) 327 koksgrå, (mfg 3) 301 svart och (mfg 4) vit 302 .
Stickor: 3 och 4 mm
Masktäthet: 21m och 28 v = 10 x 10 cm
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
Tips: Vid mönsterstickning enl. diagrammet : gör små bollar av garnet så du inte behöver dra långa trådar på baksidan, använd 1
nystan av bottenfärg på var sida av motivet. Sno färgerna om varandra på avigsidan vid färgbyte.
Resår randning: 3 varv mfg 1, 2 varv bfg, 2 varv mfg 2, 2 v mfg 1 och 2 varv bfg
Bakstycke: Lägg med st nr 3 och mfg 1 upp 70-(78)-82-(88)-94-(98) m och sticka resår 1 rm 1 am enl ovan för resår. Byt till st nr
4 och slätstickning med bfg. När arbetet mäter 22-(24)-26-(28)-32-(37) cm avmaskas för ärmhål i båda sidor med 3,1,1 m-(3,1,1
m)-3,1,1 m-(3,2,1 m)- 3,2,1 m- (3,2,1 m) i båda sidor i början av varven. Sticka rakt upp tills arbetet mäter 34-(38)-42-(46)-52-(56)
cm. Avmaska nu för nacken de mittersta 18-(22)-24-(26)-28-(30) m och sticka var sida för sig. Minska ytterligare 1,1 m i början av
varven mot nacken. Maska av axelns maskor när arbetet mäter 36-(40)-44-(48)-54-(58) cm. Sticka den andra sidan lika, men åt
motsatt håll.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika bakstycket. Men när arbetet mäter 11-(13)-16-(18)-23-(27) cm stickas mönster in enl. diagram över de mittersta 22 m (se tips ovan om stickning med flera färger) Maska av för ärmhål som på bakstycket. När arbetet mäter
33-(35)-39-(42)-47-(51) cm avmaskas de mittersta 12-(16)-18-(20)-22-(24) m för halsen och var sida stickas för sig. Maska av ytterligare 2,2,1 m i början av varven för halsen. Maska av för axeln som
på bakstycket. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.
Ärmar: Lägg med st nr 3 och mfg 1 upp 34-(40)-42-(42)-44-(46) m
och sticka resår enl ovan för resår. Byt till st nr 4 och bfg. På 1:a
varvet ökas 4 m jämnt fördelat. Öka sen innanför kamtm. i båda sidor
1 m vart 4:e varv tills det finns 68-(74)-76-(84)-92-(96) m. När arbetet
är 26-(30)-34-(38)-40-(44) cm och avmaska 3,1,1 m-(3,1,1 m)-3,1,1
m-(3,2,1 m)- 3,2,1 m- (3,2,1 m) i båda sidor i början av varven. På
nästa varv avmaskas de resterande av på en gång.
Montering: Fäst lösa trådar på avigsidan. Lägg delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop höger axel. Halskant: Plocka med
st nr 3 upp från rätsidan ca 74-(78)-84-(86)-90-(94) m med mfg 2 och
sticka resår 1 rm, 1 am i 1 varv, sticka randning enl följande: bfg i 2
varv, mfg 1 i 2 varv, och 2 varv med mfg 2 och maska av i resår från
rätan. Sy den andra axelsömmen. Brodera morrhår med svart garn.
Sy i ärmarna, sy ärm och sidsömmar.

Morrhår

Mönstret stickas i slätstickning, ses från rätan
och visar alla varv.
Morrhår broderas efteråt med svart garn
= 1 m bfg
= 1 m vit
= 1 m ljusgrå
= 1 m koksgrå
= 1 m svart

