
 

 

FALKGARN

BARNTRÖJA
MED FLÄTSTRUKTUR
I ULLIS
STORLEK  2 (4) 6 (8) 10 (12) år

Garn:  Ullis från Falkgarn, superwash, 75 % ull,
25 % polyester, 1 n = 100 g, 260 m

GARNÅTGÅNG:  200 (300) 300 (300) 400 (400) g
                                     (fg 301 turkos/lila)
Stickor:   4 mm
Övervidd:    68 (72) 76 (80) 84 (88) cm
Hel längd:   37 (40) 43 (46) 50 (54) cm
Ärmlängd:           27 (30) 33 (36) 39 (42) cm
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FALKGARN

BARNTRÖJA MED FLÄTSTRUKTUR I ULLIS              
GARN: Ullis från Falkgarn, superwash, 75 % ull,
25 % polyester, 1 n = 100 g, 260 m        

BESKRIVNING: 
Masktäthet: 20 m och 26 v slätstickning med st 4 = 10 x 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast byt till grövre 
stickor. Stickar du för löst byt till tunnare stickor. Stämmer inte masktätheten får plagget fel storlek och angiven garnåtgång kan 
ändras.

Kantmaska: Den yttersta m i var sida, stickas rät alla v, vid sprundet sticka de 3 yttersta m i var sida räta alla v. 
INTAGNING:
I början av v: 2 m tillsammans rät i bakre maskbågen
I slutet av v: 2 m tillsammans rät

Osynlig maska: Vänd arbetet med avigsidan ut och fördela m på två stickor. Håll stickorna parallellt i vänster hand och sticka med 
ytterligare en sticka i höger hand. Tag 1 m från främre och 1 m från bakre stickan och sticka ihop de 2 m rät, sticka ihop nästa 2 m 
likadant, drag den första m på högra stickan över den andra = 1 m på stickan. Fortsätt att sticka ihop alla m på samma sätt.

Flätstruktur (1 rapport = 10 + 6 m)
Varv 1: X 6 rm, sätt 1 m på hj.st bakom arb, 1 rm, sticka hj.st m rät, sätt 1 m på hj.st framför arb, 1 rm, sticka hj,st m rät X Sluta med 6 
rm.
Varv 2: am
Varv 3: X 5 rm sätt 1 m på hj.st bakom arb, 1 rm, sticka hj.st m rät, 2 rm, sätt 1 m på hj.st framför arb, 1 rm, sticka hj,st m, rät, 4 rm X 
sluta med sätt 1 m på hj.st bakom arb, 1 rm, sticka hj.st m rät, 2 rm, sätt 1 m på hj.st framför arb, 1 rm, sticka hj,st m, rät, 5 rm.
Varv 4: am
Varv 5: rm
Varv 6: am
Varv 7: 1 rm X sätt 1 m på hj.st bakom arb, 1 rm, sticka hj.st m rät, sätt 1 m på hj.st framför arb, 1 rm, sticka hj,st m rät , 6 rm X Sluta 
med sätt 1 m på hj.st bakom arb, 1 rm, sticka hj.st m rät, sätt 1 m på hj.st framför arb, 1 rm, sticka hj,st m rät, 1 rm.
Varv 8: am
Varv 9: X sätt 1 m på hjst bakom arb, 1 rm, sticka hj.st m rät, 2 rm, sätt 1 m på hjst framför arb, 1 rm, sticka hj.st m rät, 4 rm X sluta 
med sätt 1 m på hjst bakom arb, 1 rm, sticka hj.st m rät, 2 rm, sätt 1 m på hjst framför arb, 1 rm, sticka hj.st m rät.
Varv 10: am
Varv 11: rm
Varv 12: am
Upprepa varv 1 – 12.

TIPS! Läs igenom hela beskrivningen innan du påbörjar ditt arbete så att du inte missar något moment.

TRÖJA BAKSTYCKE:
Lägg med st 4 upp 70 (74) 78 (82) 88 (90) m (första v = avigsidan) och sticka resår 1 rm, 1 am i 3 (3) 4 (4) 5 (5) cm, sista v från 
avigsidan. Nu stickas slätstickning, efter 6 v stickas flätstruktur enligt förklaring på de mittersta 66 (66) 76 (76) 86 (86) m, maskorna 
därom stickas i slätstickning och den yttersta m i var sida = kantm. När arbetet mäter 22 (24) 26 (28) 31 (34) cm avm i var sida för 
ärmhålet med 3-2-1-1 (3-2-1-1) 3-2-1-1 (4-2-1-1) 4-2-1-1 (4-2-1-1) m. När arbetet mäter 36 (39) 42 (45) 49 (53) cm sätts de mittersta 
26 (26) 28 (28) 30 (30) m för nacken och var sida stickas för sig. Avm ytterl 1 m. Avm rakt för axeln (alt sätt m på en tråd och gör en 
osynlig avmaskning, se förklaring), när bakstycket mäter 37 (40) 43 (46) 50 (54) cm 
FRAMSTYCKE:
Lägg upp och sticka lika bakstycket. När arbetet mäter 32 (35) 38 (40) 44 (48) cm sätts de mittersta 18 (18) 20 (20) 22 (22) m för 
halsen och var sida stickas för sig. Avm ytterligare 2-2-1 m. Avm rakt för axeln (alt sätt m på en tråd och gör en osynlig avmask-
ning, se förklaring), när arbetet mäter 37 (40) 43 (46) 50 (54) cm

ÄRMAR:
Lägg med st 4 upp 36 (36) 38 (38) 40 (40) m (1:a v = avigsidan) och sticka resår 1 rm, 1 am i 3 (3) 4 (4) 5 (5) cm. Nu stickas slät-
stickning, efter 6 v stickas flätstruktur på de mittersta 26 (26) 36 (36) 36 (36) m, maskorna därom stickas i slätstickning. Samtidigt 
ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökningen vart 4:e v till det finns 62 (66) 70 (74) 78 (82) m, OBS! mönstret ökar i sidorna 
allteftersom maskantalet ökar i den mån det går. När arbetet mäter 27 (30) 33 (36) 39 (42) cm avm i var sida för ärmhålet med 3-2-
1-1 (3-2-1-1) 3-2-1-1 (4-2-1-1) 4-2-1-1 (4-2-1-1) m. Maska av samtliga m ej för fast.

MONTERING:
Spänn ut plagget enligt mått, täck med fuktig duk och låt torka. Sy ihop höger axelsöm, alt gör enligt osynlig maska. Halskant: 
plocka från rätsidan med st 4 upp 80 (80) 84 (88) 92 (92) m och sticka resår 1 rm, 1 am i 2 (2) 2,5 (2,5) 3 (3) cm. Maska av i resår. Sy 
ihop vänster axel och halskant, alt gör enligt osynlig maska. Sy i ärmarna. Sy ihop sid och ärmsömmarna samtidigt, använd kantm 
till sömsmån.
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