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Mönsterstickad barntröja.

Design & beskrivning Ingrid Åhman
Storlek: 		
2(4)6(8)10(12) år
Övervidd:
68(74)78(84)92(96) cm
Hel längd:
36(41)44(48)54(58) cm
Ärmlängd:
27(30)34(38)41(45) cm
Garnåtgång:
4(5)6(7)8(9) nyst
Jumperstickor: 3½ och 4 mm. Rundsticka 3½ mm 40 cm längd.
Tillbehör: 4 st avmaskningsnålar. 3 st knappar.
Masktäthet: 24 m mönsterstickning på st nr 4 = 10 cm. Kontrollera masktätheten noga. För många maskor, byt till tjockare stickor.
För få maskor, byt till tunnare stickor.
Kantmaska: km = 1:a och sista m stickas rät alla varv. Är ej inräknad i mönstret.
Bakstycke: Lägg på st nr 3½ upp 80-(89)-95-(101)-110-(116) m. Sticka resår 1 rm, 1 am innanför km i 5 varv. Byt till st nr 4 och
mönster enl. diagram I. Sticka tills arb. mäter 22-(25)-27-(30)-34-(35) cm, sätt en markeringstråd i var sida (ärmhål). Sticka sen efter
diagram II. När arb. mäter 34-(39)-42-(46)-52-(55) cm, sätt nackens 24-(27)-29-(31)-36-(38) m på en avm. nål. Sticka klart var sida
för sig och maska av ytterligare 2, 1 m mot nacken på vartannat varv. Sticka tills arb. mäter 36-(41)-44-(48)-54-(58) cm. Sätt axelns
m på en avm. nål. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika som för bakstycket tills arb. mäter 25-(28)-30-(32)-36-(37) cm. dela nu arbetet för sprundet.
Vänster sida: Sticka 31-(37)-40-(43)-46-(49) m mönster, 5 m resår 1 rm 1 am, lyft sista m avigt och sticka 1.a m vridet rät på nästa
varv. Sätt resterande m på en avm. nål. När arb. mäter 31-(35)-38-(42)-47-(50) cm maska av för halsringningen vartannat varv med
5,3,2,2-(7,3,2,2)-7,3,3,2-(8,3,3,2)-8,4,3,2-(9,4,3,2) m. Sticka tills arbetet mäter 36-(41)-44-(48)-54-(58) cm, sätt axelns m på en avm.
nål. Höger sida: Lägg upp 5 nya m = resårkant 1 rm, 1 am. Sticka m från avm. nålen i mönsterstickning som tidigare. Gör 3 knapphål
i framkanten, ca. 1 cm från nederkanten och det 3:e knapphålet i halskanten. Maska av för halsringningen vid samma höjd som i
vänster sida på vartannat varv med 17,3,2,2-(17,3,2,2)-17,3,2,2-(18,3,3,2)-21,4,3,2-(22,4,3,2) m. Sticka tills arb. mäter 36-(41)-44(48)-54-(58) cm. Sätt axelns m på en avm. nål.
Ärmar: Lägg på st nr 3½ upp 38-(41)-44-(47)-50-(53) m. Sticka resår 1 rm 1 am i 5 cm. Öka på sista resårv. 12-(12)-12-(15)-15-(15)
m jämnt fördelat. Byt till st nr 4 och mönsterstickning enl. diagram II. Öka på vart 4:e varv 1 m i var sida 10-(9)-9-(12)-14-(16) ggr
och sedan vart 6:e varv tills det finns 74-(81)-86-(95)-102-(109) m på stickan. Sticka tills arbetet mäter 27-(30)-34-(38)-41-(45) cm.
Maska av alla m.
Montering: Fäst lösa trådar. Lägg delarna mellan fuktiga dukar enl. angivna mått och låt torka. Sticka ihop axlarna: Sätt axlarnas
maskor på var sin sticka. Lägg fram och bakstycke räta mot räta, tag med en tredje sticka 1 m från var axel och sticka ihop till 1 m,
maska samtidigt av som vanligt.
Halskant: Plocka från rätsidan med rundsticka 3½ upp 1 m i varje maska/varv,
Diagram II
hoppa över ca. var 5.e m. Sticka resår 1 rm 1 am i 2 cm. Maska av elastiskt.
Glöm inte knapphålet i framkanten.
Sy i ärmarna mellan markeringstrådarna. Sy ärm och sidsömmar. Sy i knappar.

Diagram I

När du övergår till Diagram II
på fram och bakstycke så
fortsätt med den stapel, motsatt diagram I, rät eller avig
som stämmer med din höjd på
arbetet.

