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Babykappa
Storlek: 6/9 (12/18) 24 månader
Bröstvidd: 58 (68) 74 cm
Längd:  28 (34) 40 cm
Ärmlängd:  19 (21) 25 cm
Garnåtgång: 350 (350) 400 gram
Stickor: 7 och 8 mm
Tillbehör: 6 (7) 7 knappar
Masktäthet: 15 m och 25 varv mönsterstickning = 10 x 10 cm
Mönstret är delbart med 3+1
Mönsterstickning: V1: (rätan) 3rm *lyft 1m 2rm* upprepa mellan *-* v ut och sluta med lyft 1m 3rm
V2: (avigan) 3rm *1am 2rm* upprepa mellan *-* v ut och sluta med 1am 3rm.

Bakstycke: Lägg med st nr 7 upp 43 (52) 58 m och sticka 3 v rätstickning. Byt till st nr 8 och sticka mönster enl. ovan. 
När arbetet är 16 (19) 24 cm avmaskas i båda sidor för ärmhål 1,1,1 m på vartannat varv.Fortsätt med mönsterstickn-
ing som tidigare. När arbetet mäter 28 (34) 40 cm avmaskas nackens mittersta 11 (14) 16 m och var sida stickas för 
sig. Minska ytterligare på vartannat varv 1,1 (1,1,1) 1,1,1 m för nacken. Sätt axelns m på en avmasknings nål.
Vänster framstycke: Lägg upp 25 (28) 34 m och sticka nederkant som på bakstycket. Byt till st nr 8 och sticka mön-
ster enl. ovan, men i framkant stickas de 6 första m i rätstickning alla v, lyft sista m vridet rät i framkant. Maska av för 
ärmhål som bak. När arbetet mäter 27 (29) 35 cm avmaskas i framkant 8,2 (9,2,2) 9,4,3 m. När bak och framstycke är 
lika långa sätts axelns m på en avmasknings nål. 
Höger framstycke: Sticka lika vänster framstycke fast spegelvänt, men med 5 (6) 6 knapphål jämnt fördelade. Det 1:a 
4 (5) 5 cm från nederkanten och det översta 2 cm från överkanten. Knapphål: maska av den 3:e m i framkanten, lägg 
upp en ny m i den avm m ställe på nästa v.
Ärmar: Lägg på st nr 7 upp 25 (28) 28 m och sticka kant som bak. Byt till st nr 8 och sticka mönsterstickning. Öka på 
1:a varvet 4 (5) 5 m jämnt fördelat över varvet. Öka därefter 1 m i var sida vart 4:e varv 4 ggr (7 ggr) 9 ggr. Sticka med 
de ökade m i mönstret vartefter. När ärmen mäter 17 (19) 23 cm avmaskas i båda sidor 1,1 m. Maska av alla m när 
ärmen är ca 19 (21) 25 cm.
Montering: Ta upp m från avmaskningsnålen och sätt på en sticka nr 8. Sticka ihop axlarna genom att lägga bak och 
framstycke räta mot räta. Tag 1 m från vardera stycke, sticka ihop till 1 m och maska av. 
Plocka upp runt halsringningen 1 m i varje m/v och sticka rätstickning på st nr 7. Minska på 1:a v ca var 4:e m. Sticka 
fram och til baka i 7 varv. Gör ett knapphål på 3:e v i nivå med de andra knapphålen. Sy i ärmarna. Sy ärm och sid-
sömmar. Sy i knappar.
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