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Pippitröja i Sofia 

Storlek: 2-(4)-6-(8)-10-(12) år
Övervidd: 66-(72)-78-(84)-92-(100) cm
Hel Längd: 38-(44)-48-(54)-60-(66) cm
Garnåtgång: Offwhite: Bottenf. 4-(4)-5-(6)-7  nyst  
Röd: 1-(1)-1-(1)-1-(1)  nyst. 
Blå: 1-(1)-1-(1)-1-(1)  nyst.
Garnalt. Sunny
Rundstickor: 4 och 4½ mm 40 och 60 cm långa.
Strumpstickor: 4 och 4½ mm.
Virknål nr 4.
Masktäthet: 18 m slätstickning = 10 cm.

Bålen (bak och framstycke stickas i ett upp till ärm-
hålen):
Lägg på rundst nr 4 och bf upp 120-(128)-140-
(152)-164-(180) m. Sticka rätstickning i rundvarv 
= 1 varv rät, 1 varv avigt, upprepa dessa 2 varv i 2 
cm. Byt till st nr 4½ och slätstickning med mönster 
enl. diagrammet. Sticka rakt upp tills arbetet mäter 
22-(26,5)-29-(32,5)-37-(44) cm. Nu ska arbetet 
delas i 2 lika delar för ärmhål: sticka 54-(58)-64(70)-
76-(84) m maska av 6 m, sticka 54-(58)-64(70)-76
-(84) m, maska av 6 m. Sticka nu vidare fram och 
tillbaka i slätstickning med mönster.
Bakstycke: maska av ytterligare 2 m för ärmhål i 
var sida. När bakstycket mäter 36-(42)-46-(52)-58
-(66) cm maskas de mittersta 16-(18)-20-(22)-24-
(26)m av för nacken. Sticka vidare var sida för sig. 
Minska för nacken ytterligare 1 m 2 ggr. Maska av 
axelns maskor när arbetet mäter 38-(44)-48-(54)-60
-(66) cm. Sticka den andra sidan lika men åt mot-
satt håll.
Framstycke: Sticka lika som för bakstycket tills 
arbetet mäter 26-(32)-34-(39)-45-(50) cm. Dela ar-
betet i 2 delar för sprund mitt fram genom att maska 
av de 2 mittersta m. Sticka var sida för sig. Sticka 
rakt upp tills arbetet mäter 34-(40)-43-(48)-54-(60) 
cm. Maska av i framkanten de första 3-(4)-5-(6)-7
-(8) m för halsen. Maska av ytterligare på vartan-
nat varv 3,2,1,1 m. Maska av axelns maskor när 
framstycket är lika långt som bakstycket. Sticka den 
andra sidan lika men åt motsatt håll.
Ärmar: (stickas på kort rundsticka eller strumpstick-
or). Lägg på st nr 4 upp 38-(40) 40-(42)-44-(46) m 
och sticka rätstickad kant som på bålen i 2 cm. Byt 

till st nr 4½ och sticka runt i mönster enl. diagrammet. 
Sätt en märktråd i början av varvet i en avvikande 
färg som följer arbetet uppåt. Öka 1 m på var sida av 
märktråden på var 3:e-(3:e)-3:e-(2:a)-2:a-
(2:a) cm 7-(9)-11-(12)-16-(17) ggr. Öka ut mönstret 
vartefter. När ärmen är 24-(29)-32-(35)-39-(43) cm 
avmaskas för ärmhålet efter märktråden med 3 m. 
Sticka v ut, vänd och maska av 3 m i börja av varvet. 
Sticka vidare fram och tillbaka och maska av ytterlig-
are 2 m i var sida. Sticka 1 varv. Maska av rest m på 
en gång.
Montering: Fäst lösa trådar på avigsidan. Spänn ut 
plagget under fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop 
axelsömmarna. Sy i ärmarna. 
Virka 1 varv fm utmed sprund och halsringningen. Gör 
en snodd ca 40 cm lång, fäst överst i sprundet. 
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Upprepa varv 1-19
Varannan mönsterbård
i rött, varannan i blått.

= 1 m blått
= 1 m rött
= 1 m bottenfärg


