
Barnkappa

Storlek:2-(4)-6-(8)-10 år
Längd: 46-(52)-58-(64)-70 cm
Övervidd: 33-(36)-39-(42)-45 cm
Ärmlängd: 20-(23)-27-(30)-34 cm
Garnåtgång: Lowisa 305, 20 nystan
Stickor: 7 och 9 mm
Stickfasthet: 11m och 15 varv på st nr 9 (2 trådar) = 10 x10 cm
Hela arbetet stickas med 2 trådar  av Lowisa.

Bakstycket: Lägg med st nr 7 upp 40-(44)-48-(50)-54 m. Sticka resår 2 rm 2 am i 2 cm. Byt till st nr 9 och sticka slätstickning. Minska 
1 m i var sida efter 10 cm, sen ytterligare 1 m efter 13-(16)-18-(20)-22 cm. När arbetet är 27-(32)-37-(42)-47 cm görs 1 hålvarv från
rätsidan: 1 km *sticka 2 m, sticka ihop 2 m, 1 omslag* upprepa v ut och avlsuta med 1 km. På nästa v stickas alla m och omslag avigt. 
Fortsätt rakt upp med i resår 1 rm 1am i 6-(6)-6½-(7)-7 cm. Sticka 1 varv räta, 1 rm 1 am i 3-(3)-3-(3½)-3½ cm, 1 v räta. Resten av
 arbetet stickas i rätstickning. Samtidigt när arbetet är 29-(34)-39-(44)-49 cm avmaskas för ärmhål i var sida i början av varven: 2m, 1m, 
1m. När ärmhålen är 15-(16)-17-(18)-19 cm, avmaskas för nacken de mittersta 12-(14)-14-(14)-16m. Sticka var sida för sig. Minska 
ytterligare 1m mot nacken, sätt de resterande 7-(7)-10-(11)-12 m för axeln på en avmaskningsnål när arbetet är 46-(52)-58-(64)-70 cm.
Höger framstycke: Lägg med st nr 7 upp 20-(22)-24-(26)-28 m. Sticka resår 2 rm 2 am i 2 cm. Byt till st nr 9 och minska 1 m på storlek 
8 och 10 år. Sticka slätstickning och minska i höger sida som bak. Sticka hålvarv och sticka mönster som på bakstycket. Minska för 
ärmhål i höger sida som på bakstycket. När ärmhålet är 12-(12)-13-(14)-14 cm avmaskas i vänster sida för halsen de första 3, 2, 1 m-
(4, 2, 1 m)-4, 2, 1m-(4, 2, 1 m)-5, 2, 1 m. Sätt axelns maskor på en avmaskningsnål vid samma längd som på bakstycket.
Vänster framstycke: Stickas lika som höger framstycke men åt motsatt håll.
Ärmar: Lägg med st nr 7 upp 22-(24)-24-(26)-26 m. Sticka resår 2 rm 2 am i 2 cm. Byt till st nr 9 och slätstickning. Öka 1m innanför km 
i var sida: 4 ggr vart 6:e varv - (5ggr växelvis vart 4:e och 6:e varv) - 5 ggr vart 6:e varv -(6 ggr vart 6:e varv)-7 ggr vart 6:e varv. 
När ärmen är 20-(23)-27-(30)-34 cm stickas resten av ärmen i resår 1 rm 1 am. Avmaska samtidigt i båda sidor i början av varven: 
3, 2, 1, 1, 2, 2 m - (3, 2, 1, 1 ,1 ,2, 2 m) - 3, 2, 1, 1, 1, 2, 3 m - (3, 2, 1, 1, 1, 2, 3 m) - 4, 2, 2, 1, 1, 3, 3 m. Maska av de resterande m på en 
gång.
Montering: Lägg delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sticka ihop axlarna: Lägg framstycke och bakstycke räta mot räta, sätt 
maskorna på var sin sticka nr 9. Tag 1m från var sticka, sticka ihop och maska samtidigt av m. Plocka upp runt halsen med st nr 7 från 
rätan. Börja på höger framstycke och plocka upp runt halsen till vänster framstycke, 1m i varje maska och varv. Sticka resår 1rm 1am 
och minska på 1:a varvet var 6:e m. När resåren är 4 cm maskas alla m av i resår till en jämn och fin kant som inte stramar. Plocka upp på 
samma sätt längs framkanterna och sticka resår 1 rm 1 am i 4 cm. På höger framkant görs 5 knapphål över 2 m ( eller vad som är lämpligt 
till den knapp du har valt ) = maska av 2 m, på nästa varv läggs 2 nya upp över de avmaskade m. Det översta knapphålet görs över m 3 
och 4, och de övriga med 6 cm mellanrum. Gör en snodd genom att tvinna 4 trådar ca 3 m långa. Trä snodden i hålvarvet från framstycke 
till framstycke. Sy i ärmarna, sy ärm och sidsömmar. Sy i knappar.
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