BARNTRÖJA MED
SJALKRAGE
STORLEK

4 (6) 8 (10) 12 år

GARN: Skotte 50 g från Falkgarn AB

BARNTRÖJA
MED SJALKRAGE

Best. nr 23475-977

GARN: Skotte 50 g från Falkgarn AB

GARNÅTGÅNG: 5 (6) 6 (7) 8 nystan Skotte
STORLEK:
ÖVERVIDD:
HEL LÄNGD:
ÄRMLÄNGD:
STICKOR:
MASKTÄTHET:

4 (6) 8 (10) 12 år
70 (74) 78 (82) 86 cm
41 (45) 49 (54) 59 cm
27 (31) 35 (39) 42 cm
nr 3,5 och nr 4,5
20 m slätstickning = 10 cm

Fläta över 9 m, v 1 sätt 2 m på en nål bakom arbetet, sticka 2 rm och maskorna på nålen räta, 1
rm sätt 2 m på nålen framför arbetet, sticka 2 rm och nålens 2 m räta. Varv 2, 4 avigt. Varv 3, 5 rätt.

BAKSTYCKE: Lägg upp 75 (81) 91 (99) 107 m på stickor nr 3,5 och sticka resår 3 rm, 3 am i 4 cm.
Första varvet avigsidan börjar innanför 1 rm = kantmaska så att de mittersta 3 m blir räta. Byt till
stickor nr 4,5 och sticka mönster 1 km 8 (11) 16 (20) 24 m resår, 9 m fläta, 15 m resår, 9 m fläta
(mitten) 15 m resår, 9 m fläta 8 (11) 16 (20) 24 m resår. Kontrollera att flätan kommer mitt fram.
Sticka tills arbetet mäter 25 (28) 31 (35) 37 cm då avmaskas för ärmhålet 3, 1, 1, 1 m vartannat
varv. När ärmhålet mäter 15 (16) 17 (18) 19 cm, sätts de mittersta 19 (21) 21 (23) 27 m på en nål.
Avmaska 1 m vartannat varv vid halsen på var sida 2 ggr. Avmaska för axeln.
FRAMSTYCKE: Stickas lika som bakstycket tills ärmhålet mäter 4 (4) 5 (6) 6 cm då avmaskas de
mittersta 11 m och var sida stickas för sig. Minska 1 m vid halsen vart 4:e varv tills maskantalet är
samma som på axeln bak. Maska av vid samma längd som bakstycket.
ÄRMAR: Lägg upp 37 (41) 47 (49) 49 m på stickor nr 3,5 och sticka resår 3 rm, 3 am (mittersta 3 ska
vara räta) i 4 cm. Byt till stickor nr 4,5 och öka i varje sida vart 6:e varv tills maskantalet är 63 (69)
73 (81) 89 m. Sticka tills ärmen mäter 22 (26) 30 (32) 37 cm, eller önskad längd. Avmaska för kullen:
3, 1, 1, 1 vartannat varv i varje sida sedan 2 m i var sida vartannat varv 8 ggr. Sedan 3 m i var sida
vartannat varv 2 ggr. Avmaska resterande maskor. Sy ihop axelsömmarna.
KRAGE: Plocka upp maskor med rundsticka nr 4,5 (från rätsidan) upp vid halsen 1 maska i varje
varv, 3 maskor vid hals bak, maskorna på nålen men öka 15 maskor över dessa 3 m hals bak. 1
maska i varje varv på andra sidan. Sticka resår 3 rm 3 am 1:a varvet avigsidan. Vänd och sticka
med förkortande varv enl följande: Sticka utmed höger sida och utmed nacken fram till vänster
axelsöm. Vänd, lyft av 1 m, sticka höger axelsöm. *Vänd, lyft 1 m, sticka till 3 m efter förra
vändningen. Upprepa från *-* till det är stickat på alla maskor ned till avmaskningen mitt fram.
OBS! För att slippa hål i arbetet, stickas tråden mellan 2 m tillsammans med nästa m. Fortsätt över
alla m till arbetet har samma längd som de avmaskade m nertill i halsen.
Maska av löst i resår. Sy fast kragen nertill i halsen. Sy i ärmarna.

