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Storlek: 3-(6)-12-(24) månader
Övervidd: 48-(52)-56-(62) cm
Längd: 21-(24)-27-(31) cm
Garnåtgång Sofia: 4-(4)-5-(5) nyst. à 50 gram vit 801
Garnåtgång Zindra: 4-(4)-5-(5) nyst. à 25 gram vit/multi 102
Stickor: 3 och 4½ mm
Masktäthet: 17 m och 25 v slätstickning på st nr 4½ med dubbelt garn = 10 x 10 cm.
Kantmaska = km: sista maskan lyfts rät, 1:a m stickas rät alla varv.
Bakstycke: Lägg med st nr 4½ och dubbelt garn upp 42-(46)-50-(54) m och sticka 3 varv rätstickning, sen stickas
slätstickning med 1 km i var sida alla varv, börja med 1 avigt varv = avigsidan. Sticka slätstickning rakt upp tills arb.
mäter 10-(12)-14-(17) cm. Maska nu av för ärmhål i båda sidor på vartannat varv 2,2,1-(2,2,1)-2,2,1-(3,2,1) m. = 32(36)-40-(42) m kvar. När arbetet mäter 20-(23)-26-(30) cm sätts axlarnas maskor på en avmaskningsnål så här: Sticka
först 4-(5)-6-(6) m, för över dessa på en avmaskningsnål, sticka resten av m på v. Vänd, sticka 4-(5)-6-(6) m, för över
dessa på en avmaskningsnål. Vänd och sticka 5-(5)-6-(6) m, för över även dessa m till avmaskningsnålen, maska av
14-(16)-16-(18) m för nacken och sticka 5-(5)-6-(6) m, vänd och sticka dessa m och för sen över dom till avmaskningsnålen.
Höger framstycke: Lägg upp 21-(23)-24-(27) m. Sticka rätstickning i 3 varv och sen slätstickning som på bakstycket.
Maska av för ärmhål i höger sida som för bakstycket. När arbetet mäter 18-(21)-24-(28) cm maskas av för halsen i
vänster sida (framkant) vartannat varv först 5-(6)-6-(7) m sen ytterligare 1,1 m. Sätt maskorna på en avmaskningsnål
för axeln lika som på bakstycket när arbetet mäter 20-(23)-26-(30) cm. Sticka vänster framstycke lika, men åt andra
hållet.
Ärmar: Lägg med dubbelt garn upp 28-(30)-32-(34) m och sticka 3 varv rätstickning och sen slätstickning som på bakstycket. Öka samtidigt i båda sidor 1 m vart 10:e varv 3 ggr - (1 m vart 9:e varv 4 ggr) - 1 m vart 10:e varv 4 ggr - (1 m
vart 10:e varv 5 ggr). När ärmen är 14-(16)-19-(21) cm avmaskas för ärmhål i båda sidor vartannat varv 2,2,1-(2,2,1)2,2,1-(3,2,1) m. Sticka ytterligare 1 varv, maska sen av rest. m på en gång.
Montering och kanter: Sticka ihop axlarna: sätt m från avmaskningsnålarna på var sin sticka nr 4½. Lägg framstycket rät mot räta med bakstycket, tag 1 m från var sticka, sticka ihop till 1 m och maska av.
Fäst lösa trådar.
Plocka upp runt halsen (med st nr 4½ och endast Sofia), 1 m i varje maska/varv. Tag med Zindra och sticka med dubbelt garn rätstickning och minska ca. var 6:e m på 1:a v. Sticka 3 varv, 4:e varvet stickas avigt från rätan och maska
samtidigt av m.
Plocka upp längs vänster framkant 1 m i varje varv med enkelt garn (Sofia) och st nr 4½. Sticka kant som runt halsen. Höger framkant stickas lika men med 4-(4)-4-(5) knapphål över 1 m på 2:a varvet. Det 1:a 4 cm från den nedre
kanten. De övriga fördelas med jämna mellanrum. Knapphål: maska av 1 m på 2:a varvet, på 3:e varvet läggs 1 ny
maska upp över den avmaskade m.
Sy i ärmarna, sy ärm och sidsömmar. Sy i knappar.
Mössa i rätstickning (stickas fram och tillbaka): Lägg upp med dubbelt garn på st nr 4½ 56-(56)-64-(72) m. Sticka
rätstickning med dubbelt garn i 4 cm. Fortsätt med endast Sofia resten av arbetet. När mössan är 13-(14)-15-(16) cm
börjar minskningar. Sticka *5 m, sticka ihop 6 och 7:e m* upprepa v ut. (Sticka 3 varv och minska igen på 4.e varvet
*sticka 4 m, sticka ihop 5 och 6:e m* varvet ut.) Sticka (-) ytterligare 2 ggr. OBS! Det blir 1 m mindre mellan minskningarna för vart minskningsvarv. Minska sen vartannat varv 2 ggr. Sticka till slut ihop m 2 och 2 varvet ut. Tag av garnet
och trä genom de rest m. Drag till och fäst väl. Sy ihop mössan mitt bak. Vik upp brättet (kanten med dubbelt garn).
Liten rosett (Zindra på st nr 3): Lägg upp 14 m, sticka rätstickning i 2 cm. Maska av. Tag en bit av garnet och vira
runt mitten på stycket och sy fast på mössan.
Stor rosett: Görs lika som ovan men med 20 m och sticka i 2½ cm. Sys fast på vänster framstycke i brösthöjd.

