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Tuff byxdress i 70-tals stil.
Design Ingrid Åhman
Tröja
Storlek 3-(6)-9-(12) månader
Övervidd 49-(52)-55-(58) cm
Hel längd 24-(26)29-(32) cm
Ärmlängd 14-(16)-19-(22) cm
Garnåtgång Fg1:1858 grön 2-(2)-2-(3) nyst. Fg 2: 1804 mint 1-(1)-1-(2) nyst.
Fg 3: vit 1801 1-(1)-1-(2) nyst
Stickor 2½ och 3 mm. Rundsticka 3½- 40 cm.
3 Knappar. 4 st avmaskningsnålar.
Masktäthet: 27 m och 38 v mönsterstickning på st nr 3 = 10 x 10 cm.
Bruten resårstickning: V1: rätsidan. Räta m. V2: avigsidan. 1 am, 1 rm. Upprepa dessa 2 varv.
Randning: *Fg2-2 varv, Fg3- 2 varv, Fg1-4 varv* upprepa * till * hela arbetet.
Kantmaska km: 1:a och sista m stickas rät alla varv.
Bakstycke: Lägg på st nr 2½ och Fg1 up 68-(72)-76-(82) m. Sticka resårstickning 1 rm, 1 am i 3 cm. Byt till st 3 och bruten resårstickning och sticka randning enl. ovan. När arb. Mäter 13-(14)-16-(18) cm avm. i var sida för ärmhål 2 m. Maska sen av 1 m i var sida
vartannat varv 8-(9)-9-(10) ggr. Sätt återstående 48-(50)-54-(58) m på en avmaskningsnål . Låt arb. vila.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika som för bakstycket tills 4:e intagningen för ärmhålet är gjorda. Samtidigt med 5:e intagningen
sätt de mittersta 22-(22)-24-(26) m på en avm. nål. Sticka klart var sida för sig och maska av mot halsen vartannat varv 5,4,2-(5,5,2)-5,5,3-(5,5,4) m. OBS! Fortsätt samtidigt avm. För ärmhålen som för bakstycket. Efter sista avm. återstår 2 m, vilka maskas av på nästa
varv. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll. Låt arb. vila.
Ärmar: Lägg på st 2½ och Fg1 upp 46-(46)-48-(50) m. Sticka resårstickning 1 rm 1 am i 4-(6)-6-(7) cm. Byt till st 3 och bruten resårstickning och randning enl. ovan. Sticka 6 varv, öka sen 1 m i var sida innanför km vart 6:e varv tills det finns 54-(58)-60-(64 ) m på
stickan. När ärmen mäter ca 14-(16)-19-(22) cm, maska av för ärmhål i båda sidor som för bakstycket. OBS! Sluta med samma färgrand som bakstycket och framstycket. Efter sista int. sätt återstående m på en avm nål. Låt arb. vila.
Ok: Stickas fram och tillbaka på kort rundsticka 3 och resårstickning 1 rm 1 am i Fg1.
Plocka upp från rätsidan utmed framstyckets ringning 13-(14)-15-(16) m, m från avm nålen, 13-(14)-15-(16) m = 48-(50)-54-(58) m
sticka över höger ärm - bakstyckets m - och vänster ärms maskor. Antal m på stickan är nu 164-(172)-184-(196) m. Sticka 3-(4)-5-(6)
cm. Gör nu ett minskningsvarv: sticka 4-(4)-3-(4) m lyft 1 m, 2 m tills, drag den lyfta m över de ihop stickade m = 1 dubbel överdrags
hoptagning (= d.ödhtp). Sticka * 4 m, 1 d.ödhtp* upprepa * till* och sluta med 3-(4)-3-(4) m. Sticka 6 varv. Gör ett minskningsvarv som
tidigare, men det blir 1 m mindre i början, slutet och mellan varje intagning. Sticka 5 varv. Maska av i resår.
Montering: fäst alla trådar. Lägg tröjan mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy höger ärm med fram och bakstycke. Sy vänster ärm
mot bakstycket. Knäppkant: plocka upp ca 22-(24)-26-(28) m med st 2½ och Fg 1 från rätsidan på okets framkant mot ärmen. Sticka
resårs. 1 rm 1 am. På 2:a varvet görs 3 knapphål jämnt fördelat. Sticka 2 varv. Maska av i resår. Knapphål: Maska av 2 m, lägg på
nästa varv upp 2 nya m över de avm. maskorna. Sy vänster ärm från knäppkanten till ärmhålan. Sy sid och ärmsömmar. Sy i 3 knappar på vänster ärm.
Byxa
Storlek 3-(6)-9-(12) månader
Stussvidd 50-(52)-55-(57) cm
Innerbenslängd 19-(22)-26-(30) cm
Garnåtgång Fg 1: 1858 2-(2)-3-(4) nyst. Fg 2: 1804 mint 1 nyst alla storlekar. Fg3: 1801 vit 1 nyst alla storlekar.
Stickor och masktäthet som för tröjan . Km är ej inräknad i mönstret.
Resårband 10 mm bred ca 50 cm långt.
Vänster byxhalva: Lägg på st 2½ och Fg 1 upp 64-(68)-74-(78) m. Sticka resår 1 rm 1 am i 3 varv. Byt till bruten resårstickning som
på tröjan och sticka : Fg 2-2 varv, Fg3- 2 varv, Fg 1-4 varv, Fg2-2 varv, Fg 3- 2 varv. Byt till st 3 och sticka klart byxan i Fg1 och resårstickning 1 rm 1 am. På varv 8 börjar ökning med 1 m i var sida. Upprepa denna ökning på vart 4.e varv tills det finns 92-(98)-104-(110)
m på stickan. När arbetet mäter 19-(22)-26-(30) cm maskas av för grenen från rätsidan = bakkanten, 3,2-(3,2)-3,3-(3,3) m och från
avigsidan = framkanten 4,2,2-(4,3,2)-4,3,2-(5,3,2) m på vartannat varv. Sticka rakt upp tills arbetet från grenen mäter 15-(16)-16-(17)
cm. Sticka nu för att höja byxan bak 34-(36)-37-(39) m. Vänd och sticka tillbaka, lyft den 1:a m vid varje vändning, sticka 26-(28)-29(31) m. Vänd och sticka tillbaka. Sticka 18-(20)-21-(23) m. Vänd och sticka tillbaka. Sticka 10-(12)-13-(15) m. Vänd och sticka tillbaka.
Byt till st nr 2½ och sticka resårstickning i 4 cm. Maska av i resår.
Höger byxhalva: Stickas lika vänster, men åt motsatt håll.
Montering: Fäst alla trådar. Lägg delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy bensömmarna. Sy ihop grenen. Vik resårkanten dubbel och sy ner den. Trä i ett resårband.

