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Tröja
Bakstycke: Lägg med bfg och st nr 2½ upp 66-(74)-76-(80)-84-(88)-96-(104)-110-(118)-130 
m. Sticka resår 1 rm 1 am i 2 cm. Byt till st nr 3 och slätstickning med mönster enl. diagram-
met. När arbetet är 22-(25)-28-(30)-32-(35)-38-(42)-46-(52)-56 cm. Maska av de mittersta 20-
(22)-24-(24)-26-(26)-28-(30)-32-(34)-36 m för nacken. Sticka klart var sida för sig och maska 
av på vartannat varv ytterligare 2,1,1 m mot nacken. Sätt axelns maskor på en avmaskning-
snål när arbetet är 24-(27)-30-(32)-34-(37)-40-(44)-48-(54)-58 cm. Andra sidan stickas lika 
men åt andra hållet.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika som för bakstycket tills arb. mäter 14-(16)-18-(19)-20-
(22)-25-(28)-31-(35)-39 m. Dela nu arbetet för sprund mitt fram. Vänster sida: sticka 29-(33)-
34-(36)-38-(40)-44-(48)-51-(55)-61 m slätstickning. Resårstickning på de yttersta 4 m så här: 1 
am, 1 rm ,1 am, lyft sista m avigt. Sticka 1:a m vriden rät på nästa varv. Sätt rest m på en avm. 
nål. Sticka tills arbetet mäter 20-(23)-26-(28)-30-(33)-35-(39)-42-(48)-52 cm. Maska av för 
halsringningen vartannat varv 8,2,2,1,1-(9,2,2,1,1)-9,3,2,1,1-(9,3,2,1,1)-9,3,2,2,1-(9,3,2,2,1)-
10,3,2,2,1-(11,3,2,2,1)-12,3,2,2,1-(13,3,2,2,1)-14,3,2,2,1 m. När arbetet är lika långt som 
bakstycket, sätt axelns maskor på en avm. nål. Andra sidan stickas lika men åt andra hållet.
Ärmar: Lägg med bfg och st nr 2½ upp 44-(48)-48-(50)-50-(52)-54-(56)-56-(60)-60 m. Sticka 
resår 1rm 1 am i 2 cm. Byt till st nr 3 och slätstickning med mönster enl. diagrammet. Öka på 
1:a v 6 m jämnt fördelat. Därefter ökas 1 m i var sida vart 6:e varv 4-(4)-5-(5)-5-(6)-6-(7)-8-
(8)-8 ggr och sen vart 4:e varv tills det finns 62-(66)-70-(76)-82-(86)-90-(94)-98-(110)-120 m på 
stickan. Öka ut mönstret i sidorna allteftersom m ökar. När arbetet mäter 16-(18)-19-(21)-24-
(26)-30-(34)-38-(41)-44- cm maskas alla m av.
Kofta
Bakstycke: Lägg upp och sticka lika som för tröjan. 
Vänster framstycke: Lägg med bfg och st 2½ upp 39-(43)-45-(47)-49-(51)-55-(59)-61-(67)-73 
m. Sticka resår 1 rm 1 am i 2 cm. 1:a varvet = avigan. Lyft sista maskan avigt och sticka på 
nästa varv 1:a m vriden rät i framkanten alla varv. Byt till st nr 3 och slätstickning med mönster 
enl. diagrammet och fortsätt att sticka resår i framkanten på de yttersta 7 m . När arb mäter 
20-(22)-25-(27)-28-(31)-34-(37)-41-(46)-50 m, sätts framkantens 7 m på en avm. nål. Avmaska 
för halsringningen på vartannat varv 5,2,2,2,2-(6,2,2,2,2)-7,3,2,2,2-(7,3,2,2,2)-8,3,3,2,1-
(8,3,3,2,1)- 8,3,3,2,2-(9,3,3,2,2)- 9,3,3,2,2-(11,3,3,2,2,1)- 11,3,3,2,2,1 m. När arbetet mäter 
24-(27)-30-(32)-34-(37)-40-(44)-48-(54)-58 cm, sätt axelns maskor på en avm. nål.
Höger framstycke: Sticka lika som för vänster framstycke men åt andra hållet. OBS! när 
du börjar 1:a mönsterranden, börja från avigsidan, så får du alla lösa trådar i sidan. Sticka 
således 7 varv slätstickning innan 1.a mönsterranden. För övrigt följ diagrammet. Gör 5-(5)-5
-(6)-6-(6)-7-(7)-8-(8)-8 knapphål i framkanten jämnt fördelat. Det första knapphålet ca 1½ cm 
från nederkanten och det sista i halskanten.
Ärmar: Sticka som för tröjan.
Montering:  Fäst lösa trådar. Lägg delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Tröja och Kof-
ta: Lägg delarna räta mot räta. Sticka ihop axlarna genom att med en 3.e sticka ta 1 m från var 
axel, sticka ihop och maska samtidigt av. Halsringning tröja: Plocka med bfg på rundsticka 
2½ upp 1 m i varje m och v. hoppa över ca var 5:e m. Sticka resår 1 rm 1 am i 3 varv. Maska 
av. Halsringning kofta: plocka med bfg och st nr 2½ upp 1 m i varje m och v från rätan. Inkl m 
från avm nålen i framkanten. Sticka resår 1 rm 1 am i 2 cm. Glöm INTE det sista knapphålet i 
höger framkant. Maska av. 
Sy i ärmarna, sy ärm och sidsömmar. Gör 2 snoddar av 3 trådar (1 i var färg) ca 70 cm långa 
och sy fast i halskanten på tröjan. Sy i knappar på koftan.

Pippitröja och kofta till liten och stor
Design och beskrivning Ingrid Åhman
Storlek:  3-(6)-9-(12)-18 mån-(2)-4-(6)-8-(10)-12 år
Övervidd:  51-(55)-58-(62)-64-(68)-74-(78)-84-(92)-98 cm
Hel längd:  24-(27)-30-(32)-34-(37)-40-(44)-48-(54)-58 cm
Ärmlängd:  16-(18)-19-(21)-24-(26)-30-(34)-38-(41)-44 cm
Garnåtgång: 2-(2)-3-(3)-4-(4)-5-(5)-6-(7)-8 nyst á 50 g, bfg (naturvit/blå)
  1-(1)-1-(1)-1-(1)-1-(1)-1-(1)-2 nyst á 50 g, mfg 1 (rödljeansblå)
   1-(1)-1-(1)-1-(1)-1-(1)-1-(1)-1 nyst á 50 g, mfg 2 (blå/vit)
Stickor: 2½ och 3 mm.  Rundsticka 2½ mm - 40 cm. Avmaskningsnål 4 st
Knappar till kofta 5-(5)-5-(6)-6-(6)-7-(7)-8-(8)-8 st.
Masktäthet: 26 m och 34 varv = 10 x 10 cm.
Kontrollera masktätheten noga. För många maskor, byt till tjockare stickor. För få maskor, byt till tunnare stickor.
Kantmaska: km = första och sista m stickas räta alla varv. Ej inräknad i mönstret.
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