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Mjukis

Babyjumper med ficka på magen

Storlek: 1-3-6-9-12 månader
Övervidd: 48-51-54-57-61 cm
Längd: 20-24-27-30-31 cm
Ärmlängd: 15-17-19-20-22 cm
Garnåtgång: Mjukis bf 1806 natur 1-2-2-3-3 n, mf 1820 röd 1-1-1-1-1 n á 50 gram
Stickor: 2½ och 3 mm Virknål  2 mm
Tillbehör : 3 knappar till axeln, 1 knapp till fickan på magen.
Masktäthet: 28m och 37v = 10 x 10 cm
Randning: 4 varv röd 1820, 2 varv naturvit 1806 och 4 varv röd 1820.

Bakstycke: Lägg på st nr 2½ upp 68-72-76-80-86 m med mf (röd). Sticka resår 1rm,1am i 2 cm. Byt till st 
nr 3 och slätstickning i bf. Sticka in ränder enl. ovan när arbetet är 8-10-12-14-15 cm. När arbetet är 11-13-
15-17-18 cm avmaskas för ärmhål i båda sidor på vartannat varv med 3,2,1,1m. När ärmhålen är 8-10-11-
12-12 cm avmaskas de mittersta 18-20-20-22-24 m för nacken och var sida stickas för sig. Minska ytterli-
gare 1,1m för nacken och maska samtidigt av för axlarna med 8,8-8,9-9,10-10,10-11,11m på vartannat varv.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika bakstycket tills ärmhålen är 6-8-9-10-10 cm och maska av för halsen 
de mittersta 10-10-10-12-14 m och sticka var sida för sig. Minska ytterligare för halsen på vartannat varv 
med 3,2,1-3,2,1,1-3,2,1,1-3,2,1,1-3,2,1,1m. Maska av för axlarna på samma längd och sätt som på bak-
stycket.
Ärmar: Lägg på st nr 2½ upp 42-44-48-48-50 m med bf och sticka resår 1rm, 1am i 2 cm. Byt till st nr 3 och 
slätstickning. Sticka randning *4 varv röd 1820, 2 varv naturvit 1806* hela ärmen. Öka 1 m i var sida -väx-
elvis vart 8:e och 10:e varv 5 ggr - vart 6:e varv 9 ggr - vart 6:e varv 10 ggr - växelvis vart 4:e och 6:e varv 
12 ggr- vart 6:e varv 11 ggr. Maska av i båda sidor 3,2,1,1m när ärmen är 15-17-19-20-22 cm. Maska av de 
rest 38-48-54-58-58 m på 1ggr.
Ficka: Lägg på st nr 3 upp 20-20-20-26-26 m och sticka rätstickning. När arbetet är 2 cm görs 1 knapphål, 
sticka  9-9-9-12-12 m maska av 2 m och sticka 9-9-9-12-12 m. Lägg upp de avmaskade m igen på nästa 
varv. När arb är 8 cm minskas i båda sidor på vartannat varv 1 m 3 ggr innanför 2 m. Maska av de rest m 
på 1ggr.
Montering: Lägg delarna under fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop höger axelsöm. Plocka upp runt halsen 
från  rätan på st nr 2½ och bf 1 m i varje m/v och sticka resår 1rm,1am i 2 cm. På 1:a varvet resår minskas 
ca. var  4:e m. Maska av löst i resår efter 2 cm. Virka längs bakstyckets vänstra bakst. axelkant med mf 1 
v fm (ganska fast, 1 fm i varje m). På framstycket virkas 1 v fm och sen 1 v fm med 3 st öglor så här: 1 fm 
från halskanten *4 fasta lm hoppa över 2fm, 5-5-6-6-6 fm* upprepa till 3 öglor, virka fm över resterande m. 
Sy fast fickan mitt på framstycket alldeles under 1.a randen. Sy i knapp på framst. så at t den passar i 
knapphålet. Sy i ärmarna. Sy ärm och sidsömmar. Sy i knappar på axeln.


