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LÄS HELA 
MÖNSTRET  
INNAN DU  

BÖRJAR  
STICKARandig polotröja för barn

Garn: Raggsocksgarn i fyra färger: 
 1=brun (nr 42) 
 2=ljusgrå (nr 44) 
 3=natur (nr 46) 
 4=rosa (nr 48)
Garnåtgång: 3 nystan av färg 1, 1 nystan vardera av de övriga färgerna. 
Storlek: Barn ca 7 år
Stickor: 4,5 och 5 

BAKSTYCKE
Lägg upp  63 maskor på stickor nr 4,5 med brunt 
garn och sticka resår 8 cm. Byt till stickor nr 5 och 
övergå till slätstickning. Öka första varvet med  
3 m. 

När arbetet mäter 36 cm, minska 2 m i var sida  
för ärmhålet. Minska därefter 1 m i var sida. Efter 
6 varv minska vartannat varv 2, 1, 1 m i var sida.  
(= 52 m på stickan).

När arbetet mäter 51 cm maska av de mittersta  
24 m. Sticka varje axel för sig. Minska mot axeln  
2, 1 m och maska därefter av från axeln resteran-
de maskor.

FRAMSTYCKE
Lägg upp  63 maskor på stickor nr 4,5 med brunt 
garn och sticka resår 8 cm. Byt till stickor nr 5 och 
övergå till slätstickning. Öka första varvet med  
3 m. Sticka lika som bakstycket. 

När arbetet mäter 46 cm maska av  de mittersta 
24 m och sticka var sida om halsringningen var  
för sig. Minska på var sida mot axeln som på bak-
stycket.

Sticka ränder så här:  

Färg 2:  6 v 

Färg 3:  6 v 

Färg 4:  6 v

Färg 1:  8 v

Färg 2: 10 v

Färg 3: 12 v

Färg 4: 14 v

Färg 1:  6 v

Färg 2:  6 v

Färg 3:  6 v

Färg 4:  6 v + 14 v på var sida om halsringningen

Färg 1: 4 v

ÄRMAR
Lägg upp 35 m på stickor nr 4,5 och sticka resår  
i 9 cm. Övergå till  stickor nr 5 och sticka slätstick-
ning. Öka tre maskor på första varvet.  Efter 10 
v öka 1 m i var sida tills 63 m. När arbetet mäter 
39 cm minska 1 m i var sida på varje varv 10 ggr. 
Minska därefter varje rätt varv tills 24 m återstår. 
(=50 cm från mudd). Maska av. Sticka andra  
ärmen likadant. 

MONTERING
Sy ena axelsömmen och plocka upp 90 m med 
stickor nr 4,5. Sticka resår 1 r, 1 a i 14 cm. Maska 
av löst. Sy den andra axelsömmen och sidsöm-
marna. 

Sy ärmsömmarna och montera ärmarna med  
sidsömmen mot ärmsömmen.


