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sticka 5 r, 5 a, varvet ut.
sticka räta på räta och aviga på aviga.
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Varv 1:
Varv 2:
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MÖNSTER
(en rät maska i början och slutet)
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Innan du börjar sticka, kolla mönstret. Justera
eventuellt storleken och längden efter egna mått.
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Garn: Julia
Garnåtgång: 2 härvor
Storlek: 1,5 (3) 5 (7) år
Stickor: 4.0, rundsticka 4.0
Design & beskrivning: Margita Thörnström
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Barntröja och mössa i korgmönster
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delningen. De övriga knapphålen 0 (1) 2 (3) cm
emellan. Vid 7 (10) 13 (16) m, varannat varv
ytterligare 3,3,2 (3,3,3) 3,4,4 (3,4,5) m. Maska av
resterande maskor när arbetet mäter lika bakstycket. Sticka den andra sidan lika fast åt motsatt
håll. Sy till axlarna och plocka upp på rundsticka
1 m i varje m och sticka 1r 1a i 3 varv. Maska av
löst.

Upprepa 3 ggr så det blir 6 varv
Varv 7:
Varv 8:

sticka 5 a, 5 r varvet ut
sticka räta på räta och aviga på aviga

Upprepa 3 ggr så det blir 12 varv
Fortsätt så det blir ett rutmönster, mönstret blir
som flätat.
BAKSTYCKET
Lägg 72 (77) 82 (92) på stickor nr 4,0 och sticka
1r 1a i 5 cm. Sticka mönstret tills arbetet mäter
33 (37) 40 (44) cm (eller till önskad längd). Maska
av de mittersta 20 (30) 35 (40) m. Och minska i
var sida 3,1 (3,2) 3,3 m. Sticka ett varv till. Maska
av maskorna och sticka den andra sidan åt motsatt håll.
FRAMSTYCKET
Lägg upp och sticka lika bakstycket tills arbetet
mäter 25 (27) 30 (33) cm. OBS om ni ökar längden, kom ihåg att öka lika myciket även på framstycket.
Dela arbetet på mitten och sticka var sida för
sig. Samtidigt lägg upp 6 nya m på den högra
sidan, som ska stickas i räta varv arbetet ut. Gör
ett knapphål innanför 2 m och över 2 m från
ytterkanten. Gör detta knapphål efter 1 cm från

ÄRMARNA
Lägg upp 37 (42) 52 (57) m på stickor nr 4,0 och
sticka 1r 1a i 4 cm. Fortsätt i korgmönstret och
öka 1 m i var sida tills det finns 74 (86) 92 (98)
m. Sticka tills ärmarna mäter 24 (26) 30 (34) cm.
Maska av alla m när arbetet mäter 26 (28) 32 (36)
cm. Maska av löst och fäst alla trådar. Sy ihop
tröjan. Sticka en ärm till.
HÄTTAN
Lägg upp 71 (78) 82 (90) m på stickor nr 4,0 och
sticka 1r 1a i 12 varv. Fortsätt med slätstickning i
6 (7) 8 (9) cm. Maska av i var sida 22 (22) 25 (30)
m och sticka 5r 5a på de resterande mittersta m
= 25 (25) 30 (30) m. Lägg upp 1 m i var sida =
kantmaska. Sticka mönstret 5r 5a, 4 mönster = 20
varv (5 mönster =25 varv) 6 mönster = 30 varv (7
mönster = 35 varv). Minska 1 m i var sida med 4
varv emellan 3 (3) 4 (5) ggr. Maska av alla maskor.
Virka kräftmaskor längs mössans avmaskade +
korgmönster i båda.
Plocka upp för mössans nederkant med början
från resårens sida 1m i varje m. Sticka 1 v räta m.
På nästa varv görs ett hålvarv = 2r tillsammans, 1
omslag, varvet ut. Sticka 1 varv rät, maska av alla
maskor. Fäst alla trådar. Trä i ett band att knyta
med.

