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Barnkofta
Design Barbro Ståhl
Storlek 2-(4)-6 år
Övervidd 31-(34)-37 cm
Längd 34-(38)-42 cm
Ärmlängd 24-(26)-28 cm
Garnåtgång 2-(2)-3 nyst
Stickor 3 mm
Masktäthet 28 m och 36 varv = 10 x 10 cm
Mosstickning. V1: 1 rm 1 am upprepa v ut. V2: 1 rm på am, 1 am på rm Upprepa v ut. Upprepa varv 2
Bakstycke: Lägg upp 90-(96)-104 m och sticka mosstickning i 2 cm. Byt till slätstickning och sticka rakt upp tills arbetet mäter 20-(22)-25 cm. Avmaska för ärmhål i båda sidor med 2,2 1m = 80-(86)-94 m. När arbetet är 34-(38)-42 cm
avmaskas för nacken de mittersta 26-(28)-30 m och var sida stickas för sig. Minska ytterligare mot nacken med 2,1 m =
24-(26)-29 m kvar för axeln som avmaskas på en gång.
Sticka den andra sidan lika men åt andra hållet.
Vänster framstycke: Lägg upp 49-(52)-56 m och sticka mosstickning i 2 cm. Sticka sen slätstickning 43-(46)-50 m och
6 m mosstickning i höger sida = framkant. Sticka in knapphål, i vänster sida för pojkar och höger sida för flickor, när
arbetet är 19-(21)-24 cm stickas det 1:a in sticka in ytterligare 3 st med ca 3 cm mellan. När arbetet är 20-(22)-25 cm
avmaskas för ärmhål som bak i vänster sida. När arbetet är 32-(36)-40 cm avmaskas de första 13-(14)-15 m i höger
sida och sen 3,2,2 m = 24-(26)-29 m. Maska av för axeln som bak.
Höger framstycke: Stickas lika vänster framstycke men åt andra hållet.
Ärm: Lägg upp 44-(46)-48 m och sticka mosstickning i 4 cm. Sticka sen slätstickning och öka på 1:a varvet 12 m jämnt
fördelat. = 56-(58)-60 m. Öka sen 1 m i var sida vartannat varv 16-(16)-17 ggr = 88-(90)-94 m. När ärmen är 24-(26)-28
cm avmaskas i båda sidor 2,2,1 m. Maska sen av rest m på en gång.
Montering: Sy axelsömmarna. Plocka upp längs halsringningen 1 m i varje maska och varv. På 1.a varvet minskas så
här: *sticka 5 m sticka ihop 2 m* upprepa v ut. Sticka mosstickning i 2 cm. Maska av.
Sy i ärmarna. Sy ärm och sidsömmar. Sy i knappar.
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