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Mjukis
Omlottkofta och mössa. Babyfilt i rutor
Storlek kofta och mössa: 3-(6)-9 månader
Övervidd: 48-(51)-54 cm
Längd: 24-(26)-29 cm
Ärmlängd: 14-(16)-18 cm
Huvudvidd: ca 38-(42)-45 cm
Garnåtgång: 2-(3)-4 nyst. aprikos 1841
Stickor: 2½ och 3 mm. Virknål: 2½ mm
Masktäthet: 28 m = 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 maskan stickas rät alla varv, är ej inräknad
i mönstret.
Övrigt: 3 knappar. Sidenband 10 mm bred ca 1 m.
Dubbel överdragshoptagning ( dubbel ödhpt) = lyft 1rm 2 rm tills, drag den
lyfta maskan över de ihopstickade m.

Kofta och mössa

Bakstycke: Lägg på st nr 3 upp 63-(69)-75 m. Börja sticka mönster enl.
diagram innanför km. Sticka tills arb. mäter 13-(14)- 15 cm. Sluta med 1 avigt
varv efter hålvarvet på mönstret. Sticka klart arb i slätstickning med mönsterbård i var sida så här: Sticka 2 varv slätstickning. Nästa varv = 1 km, 5 rm, 1
omslag, 1 dubbel ödhpt, 1 omslag. sticka tills 9 m återstår, 1 omslag, 1 dubbel
ödhpt, 1 omslag 5 rm, 1 km. upprepa detta varv med 3 varvs mellanrum. När
arbetet mäter 22-(24)-27 cm, maska av de mittersta 19-(21)-23 m. Sticka nu
klart var sida för sig. Minska mot nacken på vartannat varv ytterligare 2,1 m.
Maska av axelns maskor när arb. mäter 24-(26)-29 cm. Andra sidan stickas
lika men åt motsatt håll.
Vänster framstycke: Lägg på st nr 3 upp 48-(51)-54 m. Sticka lika som på
bakstycket tills arb. mäter 13-(14)-15 cm. Sticka klart arb. i slätstickning och
sticka in bård i sidan och framkanten och minska samtidigt för V-ringningen
så här: Sticka 2 varv slätst, på nästa varv (rätsidan) =
varv 1: 1km, 5 rm 1 omslag, 1 dubbel ödhpt, 1 omslag. Sticka tills 20 m
återstår på varvet, 2 rm tills, 1 rm, 2 rm tills, 1 omslag, 15 rm. Varv 2: (avigsidan) Maska av 5 m, am varvet ut. Varv 3: sticka tills 15 m återstår, 2 rm
tills, 13 rm. Varv 4 = varv 2. Varv 5: 1km, 5 rm 1 omslag, 1 dubbel ödhpt, 1
omslag, sticka tills 10 m återstår, 2 rm tills, 1 rm, 2 rm tills, 1 omslag, sticka v
ut. Varv 6: Maska av 3 m. Aviga m v ut. Varv 7: Sticka tills 7 m återstår, 2 rm
tills. sticka v ut. Varv 8: Aviga m. Fortsätt nu att minska 1 m vartannat varv
för V-ringningen innanför hålmönstret tills 19-(21)-23 m återstår på stickan.
Samtidigt stickas mönster som tidigare i framkanten och sidan på vart 4:e varv.
När arbetet mäter som för bakstycket, maskas axelns m av.
Höger framstycke: Lägg upp och sticka som för vänster framst. tills arbetet mäter 13-(14)-15 cm. Byt till slätstickning. Sticka 2 varv. Sticka nu för
V-ringningen och hålmönster i sidan och framkant så här och gör samtidigt 2
knapphål. Varv 1: (rätsidan) 3 rm, maska av 2 m, 5 rm maska av 2 m, 4 rm 1
omslag, 2 rm tills, 1 rm 2 rm tills, sticka tills 9 m återstår, 1 omslag, 1 dubbel
ödhpt, 1 omslag, 5 rm, 1 km. Varv 2: Aviga m. Lägg upp 2 nya m över de
avmaskade m för knapphålen. Varv 3: Maska av 5 m, 13 rm, 2 rm tills, sticka
v ut. Varv 4: Aviga m. Varv 5: Maska av 5 m, 5 rm, 1 omslag, 2 rm tills, 1 rm,
2 rm tills, Sticka tills 9 m återstår, 1 omslag, 1 dubbel ödhpt, 1 omslag, 5 rm, 1
km. Varv 6: Aviga m. Varv 7: Maska av 3 m, 5 rm, 2 rm tills. Sticka v ut. Varv
8: Aviga m Varv 9: 2 rm, 1 omslag, 2 rm tills, 1 rm, 2 rm tills, Sticka tills 9 m
återstår, 1 omslag, 1 dubbel ödhpt, 1 omslag, 5 rm, 1 km. Fortsätt nu at minska
1 m för V-ringningen på vartannat varv innanför hålmönstret tills 19-(21)-23 m
återstår. Samtidigt stickas mönster i framkant och sidan som tidigare på vart
4:e varv. När arb mäter som bakstycket maskas axelns m av.
Ärmar: Lägg på st nr 3 upp 39-(45)-45 m. Sticka mönsterstickning som på
bakstycket tills arb mäter 6-(7)-8 cm. Sticka sen rest. av arb. i slätstickning.
Samtidigt när arb. mäter 2½-(3)-3 cm ökas i var sida 1 m innanför km på vart
4:e varv tills det finns 59-(67)-71m på stickan. När arb. mäter 14-(16)-18 cm
maskas alla m av.
Montering: Fäst lösa trådar. Lägg delarna mellan fuktiga dukar och låt torka.
Sy ihop axlarna. Sy i ärmar. Sy sid och ärmsömmar. Fram och halskant: Börja
på avigsidan i vänster nederkant. Virka 1 varv fm längs framkant- halskantframkant. Gör 1 fm i varje varv och maska, hoppa över var 4:e m, i hörnen
virkas 2 fm i en m. Nästa varv = rätsidan, virkas 1 picot varv: *3 lm 1 fm i
1:a lm, 1 fm i 3:e fm* Upprepa * till * och avsluta med 1 sm i sista fm. Sy i 3
knappar. Det 3:e knapphålet = 1:a hålmönstret. Trä i ett sidenband i näst sista
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hålvarvet på fram och bakstycket och knyt med en liten rosett.
Mössa: Lägg på st 2½ upp 87-(99)-111 m och sticka mönsterstickning
som på bakstycket tills arb. mäter 6-(7)-8 cm. OBS! Byt till st nr 3 när
arb är 2½ cm. sticka sen klart arb i slätstickning. Sticka 6 varv. Minska
eller öka på sista v till 83-(101)-110 m. Minska nu för kullen så här:
1 km. *7-(9)-10 rm, 2 rm tills * Upprepa * till * och sluta med 1 km.
Upprepa denna intagning med 3 varvs mellanrum ytterligare 2-(2)-3
ggr med 1 m mindre mellan minskningarna för varje minskningsvarv.
Därefter minskas på vartannat varv tills det finns 2 m kvar mellan varje
minskning. *Sticka sen m tills 2 och 2 v ut. 1 avigt varv* och upprepa *
till * 1 ggr till. Tag av garnet. Träd garnet genom de rest m och fäst väl.
Sy ihop mössan mitt bak. Virka en likadan kant som på koftan, runt om
i mössans nederkant. Gör båda varven från rätsidan.

Babyfilt i mormorsruta

Storlek: ca 60 x 80 cm = 48 rutor. Virknål: 3½ mm. Garnåtgång: 3
nyst aprikos 1841 och 4 nyst vit 1801. Hela arbetet virkas med dubbelt garn.
Lägg upp 6 lm med dubbelt vitt garn, slut dem till en ring med sm i
1:a lm.
V1: vit färg. 3 lm = 1.a st, 2 st, 2 lm *3 st, 2 lm* upprepa *-* 2 ggr till, sluta
med 1 sm i 3:e lm. Tag av garnet. Alla varv börjar och slutar lika.
V2: aprikos färg. *3 st 2 lm 3 st om de 2 lm i hörnet, 2 lm* upprepa
3 ggr till.
V3: vit färg. * 3 st 2 lm 3 st om de 2 lm, 2 lm, 3 st om nästa 2 lm, 2 lm
* upprepa 3 ggr till.
V4: aprikos färg. *3 st 2 lm 3 st om de 2 lm (2 lm 3 st om nästa 2 lm)
parentes 2 ggr, 2 lm* upprepa *-* 3 ggr till.
Virka 24 rutor med vit mitt och 24 rutor med aprikos mitt.
Montering: Fäst trådar. Sy sen ihop 8 rutor på längden. Lägg rutorna
räta mot räta och sy i bakre maskbågen, varannan ruta vit och vartannan aprikos. Gör 6 längder. Sy sen ihop längderna likadant till en filt.
Se till att varannan ruta blir vit och varannan aprikos. . Virka sen runt
filten 1 v fm, 1 picot = * 4 lm 1 fm i 1:a lm, hoppa över 2 fm, 1 fm i 3:e
fm * Upprepa * till * runt filten.

