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Vill du se mer av vår design?
Titta på vår hemsida www.garngrossisten.se



Bebiskofta med krage

Garn & garnåtgång: (4) 4 (5) 6 nystan Estelle 
    (1) 1 (1) 2 nystan Karin
Storlek: (6) 12 (18) 24 månader
Stickor: nr 4,5 och nr 5,5
Design & beskrivning: Margita Thörnström
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Mönsterstickning 

Varv 1: (rätsidan) 3 rm *lyft 1 m, 2 rm* 
upprepa * – * varvet ut, sluta 
med 1 lyft m, 3 rm.

Varv 2:  3 rm, *1 am, 2 rm* upprepa * – 
* varvet ut och sluta med 1 am, 
3 rm.

Bakstycket

Lägg upp (39) 42 (45) 48 m på stickor nr 4,5 
med garnet Estelle. Sticka 3 v rätstickning. 
Byt till Karin och sticka 2 r varv. 

Byt till Estelle och till stickor 5,5 och sticka 
mönsterstickning. När arbetet mäter (22) 25 
(28) 34 cm, maska av de mittersta (13) 14 
(15) 16 för halsringningen. Minska varannat 
varv (2, 2, 1) 2, 2, 1 (2, 2, 1, 1) 2, 2, 1, 1.

Sticka den andra sidan likadant, men åt mot-
satt håll.

Vänster framstycke

Lägg upp (24) 25 (26) 27 m på stickor nr 4,5 
med garnet Estelle. Sticka 3 v rätstickning. 
Byt till Karin och sticka 2 r varv. 

Byt till Estelle och sticka mönsterstickning, 
utom på framkantens 6 m som stickas räta 
m hela arbetet igenom och lyft den 1:a m 
för finare kant. Byt till stickor 5,5 när arbetet 
mäter (16) 18 (22) 27 cm. Maska av de 6 r 
maskorna. Minska för halsringningen (2, 2, 1) 
2, 2, 1 (2, 2, 1) 2, 2, 1. Maska av när arbetet 
mäter lika bakstycket.

Höger framstycke
Stickas som vänster framstycke, men åt  
motsatt håll. Innan avmaskning av de 6 cm 
gör (4) 4 (5) 6 knapphål jämt fördelat. 1:a 
knapphålet görs ca 2 cm från uppläggnings-
kanten  och 1 cm från övre kanten.

Knapphål

Görs över 2 m och innanför  2 m från kanten. 
Nästa varv, lägg upp 2 nya maskor. Fortsätt 
sticka som vänster framstycke. Maska av som 
vänster framstycke.

Ärmar

Lägg upp upp (25) 29 (35) 41 m. Sticka kan-
ten som bakstycket. Fortsätt med mönster-
stickning och öka 1 m i var sida var 6:e varv 
(4) 4 (4) 4 ggr. Sticka tills arbetet möter (21) 
23 (25) 29 cm, eller till önskad längd. Maska 
av löst.

Sticka andra armen likadant.

Montering

Fäst alla trådar och sy ihop axlarna. Plocka 
upp för kragen ca (52) 54 (56) 58 m. Sticka 
lika som bakstycket på stickor 4,5. Sticka 
mönsterstickning. OBS, Sticka 2 rm i var 
sida. När arbetet mäter (5) 5,5 (6) 7 cm. 
Maska av i var sida (12, 10, 10) 12, 12, 10 
(12, 12, 12) (12, 12, 12). Maska av resterande 
maskor.


