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Barnkofta i Queen
Storlek: 8-(10)-12-(14/16) år
Övervidd: 38-(41)-44-(47) cm
Längd: 46-(50)-54-(58) cm
Ärmlängd: 41-(46)-49-(52) cm
Garnåtgång: Kofta 250-250-300-300 gram. Mössa 50 gram
Stickor: 3½ och 4 mm
Rundstickor: 3½ och 4 mm 40 cm
Strumpstickor 4 mm
4 avmaskningsnålar.
3 knappar
Masktäthet: 20 m x 25 v = 10 x 10 cm

665-39
Vill du se mer av vår design?
Titta på Internet
www.garngrossisten.se

Bakstycke: Lägg med st nr 3½ upp 76-(82)-88-(94) m. Sticka resår 2 rm 2 am i 3 cm. Byt till st nr 4 och slätstickning.
När arbetet mäter 28-(31)-34-(37) cm avmaskas för ärmhål i början av varven i båda sidor med 4,3,2 m. Samtidigt
med 2.a avmaskningen för ärmhål stickas mönster resten av arbetet enl. diagram. När ärmhålen är 16-(17)-18-(19)
cm avmaskas de mittersta 22-(24)-26-(28) m för nacken och var sida stickas färdig för sig. Minska ytterligare 1,1 m för
nacken. Samtidigt sätts axelns 8,8-(9,9)-10,10-(11,11) m på en avmaskningsnål att vila.
Höger framstycke: Lägg med st nr 3½ upp 36-(44)-48-(50) m och sticka resår som bak. Byt till st nr 4 och slätstickning. Maska av för ärmhål i höger sida som bak och samtidigt minskas för v-ringningen i vänster sida: minska 1 m
innanför km vart 4:e v 11 ggr(1 m vartannat varv 17 ggr)-1 m vartannat varv 19 ggr -(1 m vartannat varv 19 ggr). OBS!
glöm inte att sticka in mönster enl. diagrammet vi 2.a ärmhålsavmaskningen. Sätt axelns m på en avmaskningsnål när
stycket är lika långt som bakstycket.
Vänster framstycke: Stickas lika höger framstycke fast åt andra hållet.
Ärmar: Lägg på st nr 3½ upp 50-(52)-54-(56) m. Sticka resår 2 rm 2 am i 3 cm. Byt till st nr 4 och slätstickning. Sticka
rakt upp tills ärmen är 16 cm börja öka 1 m i var sida var 4:e cm 5 ggr(var 4:e cm 6 ggr)- var 3:e cm 7 ggr(var 3:e cm 8
ggr). När ärmen är 38-(43)-46-(49) cm avmaskas i båda sidor i början av varven med 4,3,2 m. Maska av rest m på en
gång.
Mössa: en storlek
Lägg med rundst nr 3½ upp 96 m. Sticka resår 2 rm 2am i 3 cm. Byt till rundsticka nr 4 och mönster enl. diagrammet.
När mössan är 14 cm börjar minskningen för kullen. Sticka 8 m, sticka ihop 2 m. Sticka 2 varv utan minskningar och
minska igen med 1 m mindre mellan minskningarna för vart minskningsvarv. Byt till strumpstickor när rundstickan
känns för lång. Upprepa minskningsvarv med 1 varv mellan ytterligare 2 ggr. Minska sen varje varv 2 ggr. Sticka sen
ihop m 2 och 2 v ut. Tag av garnet och dra genom rest. maskor. Dra till och fäst noga.
Montering och kanter: Lägg delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sticka ihop axlarna: sätt axelns m på var sin
sticka nr 4, lägg delarna räta mot räta och tag 1 m från var sticka, sticka ihop till 1 m och maska samtidigt av som vanligt. Plocka upp längs framkanterna från rätan med st nr 3½. Plocka 1 m i varje varv och maska, från den nedre kanen
på framstycket upp längs nackens m bak Soch ner längs vänster framstycke. Sticka resår 2 rm 2 am och minska på
1.a v var 6:e m. På höger framkant görs 3 knapphål över 3 m efter 1½ cm = maska av 3 m, på nästa varv läggs 3 nya
m upp i de avmaskade m ställe. Det 1.a knapphålet görs efter 8-(9)-10-(11) cm, det 2:a efter 16-(18)-20-(22) cm och
det 3:e efter 24-(27)-30-(33) cm. maska av efter 3 cm. Sy i ärmarna, sy ärm och sidsömmar. Sy i knappar.
Diagrammet ses från rätsidan
och alla varv är med.

