
Barnset

Kofta
Storlek: 2-(4)-6 år
Övervidd: 70-(76)-82 cm
Längd: 32-(36)-40 cm
Ärmlängd: 28-(31)-35 cm
Garn:  Lowisa 65% superwash ull, 35% akryl. Nystan á 50 gram
Garnåtgång: Kofta 300-(350)-350 g. Vantar: 100-(100)-100 g. Mössa 100-(100)-100 g
Tvättråd: Ulltvätt 30 grader. Använd INTE sköljmedel. Torka liggande.
Stickor: 7 och 8 mm
Masktäthet: 12 m och 16 v på st nr 8 = 10 x 10 cm slätstickning.
Kantmaska: Stickas rät alla varv.
Tillbehör: 4-(4)-5 knappar
Kofta
Bakstycke: Lägg upp 43-(46-)49 m på st nr 7 coh sticka 3 v resår 1 rm, 1 am. Byt till st nr 8 och slätstickning. När arbetet mäter 
15-(18)-20 cm avmaskas för ärmhål i båda sidor på vartannat varv med 2,1,1,1m. När ärmhålen mäter 15-(16)-18 cm avmaskas för 
axlarna på vartannat varv 3,3,4-(3,4,4)-4,4,4 m. Samtidigt avmaskas för halsen de mittersta 9-(10)-11m och var sida stickas för sig. 
Minska ytterligare för halsen på nästa v med 2 m.
Framstycke: Lägg upp 21-(23)-24 m och sticka som bak. Maska av för ärmhål i ena sidan som bak. När ärmhålet mäter 12-(13)-14 
cm avmaskas för halsen i framkant med 3,3,1,1,1m. Maska av för axlarna som på bakstycket.
Sticka det andra framstycket lika men spegelvänt.
Ärmar: Lägg upp 24-26-27 m på st nr 7 och sticka resår 1 rm, 1 am i 3 v. Byt till st nr 8 och slätstickning. När 6 v är stickade ökas 
innanför 1 kantm i båda sidor 1 m 6 ggr vart 4 varv -( 1 m 2 ggr vart 6:e v, 1 m 5 ggr vart 4:e v) - 1 m 2 ggr vart 6:e v, 1 m 5 ggr vart 
4:e v. När ärmen är 22-(25)-29 cm minskas i båda sidor vartannat varv 2,2,1,1,2m. Maska av de rest m på en gång.
Montering och kanter: Sy ihop axlarna. Plocka upp längs halskanten på st nr 7 1 m i varje v/m och sticka resår 1rm,1am i 3 v 
+ avmaskningsvarvet, minska på 1:a v ca var 4:e m. Plocka upp längs framkanterna 1 m i varje v på st nr 7. Sticka 1 rm, 1 am, 
minska på 1:a v ca var 4:e m, sticka 3 v, maska av på 4.e v i resår. På höger sida för flickor och vänster sida för pojkar görs 4(-4)-5 
knapphål över 1 m (2 m tills, 1 omslag), det översta och nedersta ca 2 cm från kanten, de övriga med jämna mellanrum. 
Sy i ärmarna, sy ärm och sidsömmar. Sy i knappar.
Vantar: 
Storlek: 3/4 år (5/7) år
Stickor: Strumpstickor 5½
Masktäthet: 14 m = 10 cm
Vänster vante: Lägg upp 26(28 m ganska fast och fördela dem på 4 strumpstickor med 7,6,7,6 (7,7,7,7) m på var sticka. Sticka 1 
varv avigt och 8 v slätstickning. Vänd ut och in på vanten och fortsätt sticka slätstickning = vikvarv. . (Tag upp tråden mellan st 1 och 
4, sätt den vriden på st nr 4, flytta över m 1 på st nr 1 och sticka ihop den vridna tråden och m för att undvika hål i vändningen).  När 
vanten från från vikvarvet är 7½ (8½) cm (alla mått tas nu från vikvarvet) markeras för tummen. På den 2:a stickan stickas 1 m och 
sen 5 m i en avvikande färg. Sätt tillbaka de 5 m och sticka de 1 gång till med vantens garn. När vanten är 13½ (16) cm görs mins-
kningar enl följande: Sticka ihop 2 m bakifrån i början av sticka 1, sticka ihop 2 m framifrån i slutet av st 2m ihop bakifrån i början på 
st 3, och 2 m framifrån i slutet av st nr 4. Upprepa dessa minskningar med 2v mellanrum 1 ggr, 1 varvs mellanrum 1 ggr, sen varje 
varv tills det är 6(4) m kvar. Trä garnet genom m och fäst. 
Tumme: Dra ut tråden i avvikande färg. Sätt m från undersidan och ovansidan av tummen på strumpst och plocka upp 1 extra m i 
var sida = 11 m. Sticka slätst. i 10(12) v. Sen stickas m ihop 2 och 2 tills 3 m är kvar. Trä garnet genom m och fäst.
Höger vante: Stickas lika vänster men tummen stickas på st nr 4. 
Montering: Fäst alla trådar. Gör en snodd  av 3 trådar. Tvinna garnet ganska hårt, trä genom det aviga varvet i vänster sida på 
höger vante, och höger sida på vänster vante, och låt sno ihop. Knyt en knut ca 4 cm upp och låt trådarna bilda en tofs.
Mössa:
Storlek: 3/5-6/9-10/14 år
Jumperst nr 8, strumpst nr 8
Öronlappar 2 st: Lägg upp 4-4-5 m på jumperst nr 8 och sticka slätstickning. Öka från v2 1 m i var sida innanför kantm som stickas 
rät alla varv. Öka genom att plocka upp tråden mellan m och sticka den vridet rät. Öka på vartannat varv 4 ggr = 12-12-13m. Sticka 
slätstickning till arbetet mäter 6-7-8 cm. Lägg öronlappen åt sidan och sticka nästa lika. 
Mössa: Sticka 1 öronlapp, lägg upp 8-10-11 nya m = nacken, den andra öronlappen, = 32-34-37m,. Sticka nästa varv så här: 
öronlappen i slätstickning nacken i resår 1rm, 1 am, öronlappen i slätstickning. Öka 1 m i varje sida som tidigare 2 ggr. Sticka så 
i 2 varv. På nästa varv läggs det upp 12-14-15 m mellan öronlapparna = panna, och sticka nu vidare runt på strumpsticka nr 8. = 
48-52-56 m. Fördela m så här 12,12,12,12- 13,13,13,13  -14,14,14,14 m. Alla mått mäts nu härifrån. Sticka även panndelen i resår 
1rm, 1am. Sticka resårerna i 6 varv (obs att panndelen är 2v “efter”)., sticka därefter alla m i slätstickning. När arbetet mäter 10-12-
14 cm stickas så här: Sticka ihop de 2 sista m på var sticka vridet rät = minska 4 m på varvet.  Gör denna minskning på vart 4:e v 
3 ggr. Sen på vartannat varv 3 ggr. Därefter på varje varv till det är 8 m kvar.  Drag tråden genom de rest m och fäst garnet. Gör 2 
snoddar av garnet och fäst i öronlapparna och 1 snodd i toppen på mössan..
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