
Garnet kommer från

Merc. 8/4 662-357



Garnet kommer från 662-357
Vill du se mer av vår design? 
Titta på Internet
www.garngrossisten.se

Merc. 8/4
Lillans sommarklänning och hatt 

Design och beskrivning: Ingrid Åhman
Klänning
Storlek: 3-(6)-9-(12)-18 månader
Pl. övervidd: 47-(49)-53-(56)-58 cm
Hel längd: 32-(35)-37-(39)-41 cm
Garnåtgång: 100-(100)-150-(150)-150 gram Merc. 8/4 vit 301 (bfg)
50-(50)-50-(50)-50 gram Merc. 8/4 rosa 337 (mfg)
Stickor: 2½ och 3 mm
Knappar: 8-(10)-10-(11)-11 st
Stickfasthet: 28 m och 40 v slätstickning på st nr 3 = 10 x 10 cm. Kontrollera 
masktätheten. Får du för få m, byt till tunnare stickor, för många m byt till grövre 
stickor.
Kantmaska: km = sticka 1:a och sista m rät alla varv.
Mönster I:  
varv 1-12: bfg och slätstickning.
varv 13-14: mfg, 2 räta varv
varv 15: mfg, Hålvarv = 1km * 2 rm tills 1 omslag 1 rm* upprepa *-* och sluta 
med 1 km
varv 16: mfg, räta m. Upprepa varv 1-16, 3 ggr till.

Bakstycke: Lägg på st nr 2½ och mfg upp 101-(107)-116-(125)-131 m och sticka 
3 räta varv, 1 hålvarv = varv 15, 3 räta varv. Byt till st nr 3 och fortsätt sticka 
mönster I. Efter avslutad mönster stickning, sticka slätstickning med bfg tills arb 
mäter 18½-(20½)-21½-(22½) -23½ cm. Minska över nästa varv (rätsidan) så 
här: 1km *2rm tills, 1rm. Upprepa *-* hela varvet, sluta med 1rm 1km. Sticka 1 
v avigt, sticka nu resårstickning 1rm 1am resten av arbetet. När resåren mäter 
4-(4)-5-(5)-7 cm avmaskas för ärmhål i var sida på vartannat varv med 4,2,1,1-
(4,2,1,1,1)-4,2,2,1-(4,2,2,1,1)-4,2,2,1,1m. När ärmhålet mäter 6-(7)-7-(8)-8 cm, 
sätts de mittersta 24-(26)-28-(28)-32 m på en avm. nål. Sticka nu klart var sida 
för sig.
Maska av mot nacken på vartannat varv ytterligare 2,2 m. Maska av axelns 
maskor när arbetet mäter 32-(35)-37-(39)-41 cm. Andra sidan stickas lika men 
åt motsatt håll.
Höger framstycke: Lägg på st 2½ och mfg upp 50-(53)-59-(62)-65 m. Sticka lika 
som för bakstycket tills arb. mäter 28-(31)-32-(33)-36 cm. Maska av för halsring-
ningen på vartannat varv 10,2,1,1-(12,2,1,1)-12,2,1,1-(13,2,1,1,1)-15,2,1,1,1m. 
När arb mäter 32-(35)-37-(39)-42 cm maskas axelns m av.
Vänster framstycke: Lägg upp och sticka lika som höger framstycke, men åt 
motsatt håll.
Montering: Fäst alla trådar. Lägg delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. 
Sy ihop axelsömmarna. Vänster framkant:  Plocka upp på st 2½ och mfg från 
rätsidan 1 m i varje varv. Hoppa över var 5:e m. Sticka 5 räta varv. Mask av. 
Höger framkant:  Plocka upp som vänster framkant men se till att maskantalet 
är jämnt delbart med 3 + 2 m. Sticka 3 räta varv 1 hålvarv = varv 15, 3 räta varv. 
Maska av. Halskant: Plocka med st nr 2½ och mfg från rätsidan upp 1 m i varje 
m och varv. Hoppa över var 5:e m. Maskantalet skall vara delbart med 3 + 2 m. 
Sticka 1 varv rät 1 hålvarv = varv 15, 1 v rät. Maska av. Ärmhålskanter: Plocka 
runt ärmhålen som för halskanten och sticka kanten lika. 
Sy sidsömmarna. Sy i knappar. Knapparna placeras med 2 hål mellan varje 
knapp (hålmönstret fungerar som knapphål). Du kan lämna öppet en bit nertill 
om du vill.

Hatt
Storlek: 3-(6/9)12/18 månader
Huvudomkr: ca 38-(43)-47 cm
Garnåtgång: 50-(50)-50 gram 301 vit , 50-(50)-50 gram 
rosa 337
Virknål: 1,75 eller 2 enl handlag. Sidenband 1 m.
Lägg upp 5 lm med vitt garn, slut dem till en ring med 
1 sm.
V1: 6 fm om ringen. V2: 2 fm i varje fm = 12 fm. V3: 2 fm 
i varje fm = 24 fm. V4: *3 fm 2 fm i nästa fm* upprepa  5 
ggr = 30 fm. V5: * 4 fm 2 fm i nästa fm* upprepa 5 ggr. = 
36 fm. Upprepa denna ökning med 1 fm mer mellan varje 
ökningsvarv tills det finns 9-(11)-13 fm mellan ökningarna. 
V 11-(13)-15: 2 lm = 1:a st. * 1 st i varje fm =10-(12)-14 
st, 1 st 1 lm 1 st i nästa fm* Upprepa *-* ytterligare 5 ggr. 
Sluta med 1 sm i 2:a lm. V 12-(14)-16: 2 lm = 1:a st *1 st 
i varje st = 11-(13)-15 st, 1 st  1 lm 1 st i lmb 12-(14)-16 
st, 1 st  1 lm 1 st i lmb* upprepa *-* 5 ggr. sluta med 1 st 
1 sm i 2:a lm. V 13-(15)-17: 3 lm, 1 st i st *1 lm hoppa 
över 1 st, 2 st, upprepa 3-(4)-5 ggr, 1 lm 2 st 1 lm 2 st i 
lmb* upprepa *-* 5 ggr till. Sluta med 1lm 1 sm i 3:e lm.V 
14-(16)-18:  3lm *1 st i varje st, 1 st i varje lm* Upprepa 
*-* varvet ut, sluta med 1 sm i 3:e lm. V 15-(17)-19: 3 lm, 
1 st *1 lm hoppa över 1 st, 2 st* upprepa *-* sluta med 
1lm 1 sm i 3:e lm. Upprepa varv 14-(16)-18 och varv 
15-(17)-19, 2-(2)-3 ggr till. 
V 20-(22)-24: 3 lm *1 st i varje st, 1 st i varje lm* upprepa 
*-* v ut. Sluta med 1 sm i 3:e lm. v 21-(23)-25: 5lm, 1 
dst i 3.e st *2 lm 1 dst i 3.e st* upprepa *-*. Sluta med 
2 lm 1 sm i 3:e lm. V 22-(24)-26: 3 lm *1 st i varje st 2 
st i varje lmb* Upprepa *-* 1 sm i 3:e lm. V23-(25)-27: 
*5 fm hoppa över 1 st* Upprepa *-*. V 24-(26)-28: 1 fm 
i varje fm. V25-(27)-29: 1 fm i varje fm. V 26-(28)-30: 1 
fm i varje fm.
Brätte: V1:*1 fm 2 fm i nästa fm* upprepa *-*. V2: 1 fm 
i varje fm. V3: 1 fm 2 fm i nästa fm *2 fm, 2 fm i nästa 
fm* upprepa *-*. V4: 1 fm i varje fm.V5: * 3 fm, 2 fm 
i nästa fm* upprepa *-*. V 6-7:1 fm i varje fm. Tag av 
ganet. 
Uddkant: rosa garn * 3 st i fm, hoppa över 1 fm, 1 fm, 
hoppa över 1 fm* upprepa *-* Sluta med 1 fm. Tag av 
garnet. 
Montering: Fäst trådar. Träd ett sidenband i hålvarvet

Stick ner nålen genom båda maskbå-
garna på 
föregående varvs m.

1 omtag om nålen          tag ner i föregående varvs 
                                     båda maskbågar, Luftmaska (lm)

Gör en ögla av garnet

stick virknålen i öglan, 
1 omtag om garnet

Fast maska (fm)

Stolpe (st)

Upprepa detta tills 
önskat antal lm.

Dra upp 1 ögla (2m på nålen), 1 omtag, Dra garnet genom båda m.

1 omtag,         dra garnet genom de 2 första m på nålen,
           nytt omtag.

Dubbeltolpe (dst) = 2 omtag om nålen (bild 1), drag 
garnet genom 2 m itaget.


