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Barnklänning/tröja i ZAIN
        
Garn: Zain 70% merinoull, 22% silke, 8%kashmir, Nystan á 50 gram, ca 115 meter 
Storlek:                           (1–2)       2–4        (4–6)            6–8            (7–9)            9–11 år
Cl:                                    (86–92)   92–98   (110–116)   122–128   (128–134)   140–146
Bröstvidd:                      (52–54)   54–56   (57–58)        61–64       (64–67)        70–73 cm
Plaggets bröstvidd:     (60)          65          (70)               75              (80)              85 cm
Plaggets längd:             (41)         44          (48)               52               (56)             60 cm
Garnåtgång: 
Färg 1:                            (4)            4             (5)                 6                 (6)                7 nystan
Färg 2:                            1 nystan

Stickor: Strumpstickor nr 3,5 mm samt 4,5 mm, Rundsticka nr 4,5 60 cm, Avmaskningsnålar 4 st, Trubbig stor nål

Masktäthet: Slätstickning 20 m slätst på st 4,5 =10 cm. Om masktätheten ej stämmer, byt till grövre eller tunnare 
stickor.

Förkortningar: m= maska, v= varv, st= 
sticka, am= avig maska, rm= rät maska, av= 
avigt varv, rv= rätt varv, tills= tillsammans, 
avm nål= avmaskningsnål

OBS! Tänk på att vid byte av färg så måste 
man sno garnerna om varandra för att inte 
hål ska uppstå!

Tips för att slippa fästa trådar; skarva 
trådarna på nystanen genom att tvinna 
upp tråden, klipp av hälften av trådarna ca 
15 cm in på både det gamla och det nya 
nystanet. Lägg de sedan omlott, fukta hän-
derna med lite varmt vatten och tvinna ihop 
trådarna. Nu tvinnas trådarna ihop utan 
skarv och det är bara att fortsätta sticka 
utan några trådar att fästa.

Bål: Lägg upp (130) 140 (150) 160 (170) 
180 m på rundsticka nr 4,5 med färg 1, st 
runt och sticka 6 rv, därefter stickas ett 
hålvarv (=uddkant); *1 omslag, 2 am tills*. 
Upprepa*-* varvet ut. Därefter st 6 rv. Vik 
nederkantens avigsida in mot avigsidan 
av arbetet så att nederkanten hamnar på 
samma höjd som stickorna. Sticka nu ihop 
nederkanten med stickningen; **lyft över 
första m på vä sticka t hö sticka utan att 
stickas, gör en ny maska genom att föra 
hö sticka genom första m på nederkantens 
upplägg. Var noga med att ta motsvarande 
m i samma maskrad på höjden annars kom-
mer arbetet att dra snett vid fastsättningen. 
Dra igenom garnet genom båda m så det 
blir 1 m**. Upprepa **-** varvet ut. Nu är 
nederkanten faststickad med arbetet och 
därmed färdigmonterad.

Byt till färg 2, st 1 rv, 1 av, byt till färg 1, st 2 
rv, byt till färg 2, st 1 rv, 1 av, byt t färg 1 och 
st rv till arbetet mäter totalt (26) 29 (33) 36 

(39) 42 cm. St 4 rm, sätt sedan dessa på en 
avm nål, st (57) 62 (67) 72 (77) 82 m, st 8 
m och sätt dessa på en avm nål, st (57) 62 
(67) 72 (77) 82 m och sätt de sista 4 m på 
den första avm.nålen utan att stickas. Lägg 
arbetet åt sidan.

Ärm: Lägg upp (38) 42 (46) 50 (54) 58 m 
på strumpstickor 3,5, sticka runt o st 6 rv. 
Därefter stickas hålvarv (=uddkant); se be-
skrivning bål. Därefter st 6 rv och ihopstick-
ning av nederkant enl. mönster bål. Byt till 
strumpsticka 4,5 samt färg 2, st 1 rv, 1 av, 
byt till färg 1, st 2 rv, byt till färg 2, st 1 rv, 1 
av, byt t färg 1 och st (2) 4 (4) 6 (8) 10 rv. St 
de första 4 m och sätt dessa på en avm nål, 
st till det återstår 4 m, sätt dessa på avm 
nålen utan att stickas. Nu finns totalt (30) 
34 (38) 42 (46) 50 m. Ta av garnet och lägg 
åt sidan. Sticka den andra ärmen likadant.

Ok: Ta fram rundstickan med bålens maskor. 
St fast ärmarna på bålen genom att sticka 
vä ärmens (30) 34 (38) 42 (46) 50 m, bålens 
(57) 62 (67) 72 (77) 82 m (framstycke), hö 
ärmens (30) 34 (38) 42 (46) 50 m och bål-
ens (57) 62 (67) 72 (77) 82 m (bakstycke). 
Nu finns totalt (174) 192 (210) 228 (246) 
264 m. St (4) 4 (6) 6 (8) 10 v och därefter st 
mönster: se tabell nedan. Mönster börjar 
vid vä ärm bak.

Mönsterdesign Helene Damsö
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Nu finns totalt (116) 128 (140) 152 (164) 
176 m. Byt t färg 2, st 1 rv och samtidigt 
minskas 40 m jämnt fördelat (Minsk-
ning görs genom att sticka ihop två rm 
till en), st 1 av. Byt t färg 1, st 2 rv, byt t 
färg 2, st 1 rv minska (likadant som ovan) 
samtidigt (4) 12 (20) 26 (32) 38 m jämnt 
fördelat, 1 av. Nu finns totalt (72) 76 
(80) 86 (92) 98 m. Byt till strumpstickor 
3,5 och färg 1. St 6 rv. St uddkant enligt 
beskrivning fr bål *-*. St 5 rv.

Avmaskning och ihopmontering av hal-
skanten sker samtidigt; vänd arbetet ut 
och in. Vik halskanten in mot avigsidan 
och sticka fast maskorna på stickan med 
motsvarande m på stickningen enligt 
följande; stick hö handens sticka genom 
första m på stickan på vä hand (som om 
den skulle stickas rät), lyft över m till hö 
sticka, för hö sticka genom maskbågen 
i varvet över den avvikande färgen, dra 
igenom tråden och därefter även genom 
den första lyfta m. Sticka en maska till 
likadant och avmaska sedan genom att 
dra den först stickade m över m nr 2. 
Fortsätt att plocka upp maskor och av-
maska till hela varvet är avmaskat. Nu är 
halskanten faststickad och monterad.

Montering ärmhål. Sätt ärmhålens mas-
kor på 2 strumpstickor. Sy ihop maskorna 
med maskstygn se illustration nedan.

Gör andra ärmhålet likadant.

Fäst alla trådar.


