BARNKOFTA
STORLEK

2 (4) 6 (8) år

Best. nr 23475-984

GARN: SKOTTE XL 200 g
från Falkgarn AB

GARNALTERNATIV: Skotte 50 g från Falkgarn
STORLEK:
GARNÅTGÅNG:

2 (4) 6 (8) år
150 (200) 250 (250) g

ÖVERVIDD:
HEL LÄNGD:
STICKOR:
TILLBEHÖR:
MASKTÄTHET:

61 (65) 69 (75) cm
36 (38) 40 (44) cm
4,5 och 5,0
delbart blixtlås - 30 cm till 2 och 3 år, 35 cm till 4 och 6 år		
20 m och 27 v slätstickning = 10 cm

BARNKOFTA I SKOTTE XL

Best. nr 23475-984

GARN: SKOTTE XL 200 g från Falkgarn AB

BAKSTYCKE: Lägg med stickor nr 4,5 upp 58 (62) 66 (70) m och sticka resår 2 rm, 2 am (innanför
kantmaskan som stickas rät alla varv) i 5 cm. Byt till stickor nr 5. Sticka slätstickning tills arbetet
mäter 23 (24) 25 (26) cm. Maska av för ärmhålet i var sida 3, 2, 1 m när ärmhålet mäter 12 (13) 14
(16) cm avmaskas de mittersta 10 (12) 14 (16) m och var sida stickas för sig. Avmaska för halsen
ytterligare 3 m 1 ggr, 2 m 1 ggr. Maska av axelns maskor.
FRAMSTYCKE: Lägg med stickor nr 4,5 upp 29 (31) 33 (35) m och sticka resår som på bakstycket.
Byt till stickor nr 5,0. Maska av för ärmhål vid samma längd som bakstycket. När arbetet mäter 5
cm kortare än nackens sätt 5 m på en tråd vid halsen. Maska av ytterligare 2 m vid halsen sedan
1 m tills maskantalet är samma som på axelns bakstycke. Maska av när ärmhålet är lika långt som
på bakstycket. Sticka det andra framstycke lika men spegelvänt.
ÄRMAR: Lägg med stickor nr 4,5 upp 34 (34) 38 (38) m och sticka resår 2 rm, 2 am i 5 cm. Byt till
stickor nr 5. Öka 1 m i varje sida vart 6:e varv tills maskantalet är 48 (52) 56 (58). När arbetet mäter
30 (32) 35 (37) eller önskad längd avmaskas på var sida 3, 2, 1, 1 m. Resterande maskor avmaskas.
MONTERING, FRAMKANTER, HALSKANT OCH KRAGE: Sy ihop axlarna. Halskant - Plocka upp med st
nr 4,5 från rätsidan ca 68-74 m. Sticka resår 2 rm, 2 am i 4 ½ cm. Sticka ett rätt varv från avigsidan
= vikvarv. Fortsätt med slätstickning i 4 ½ cm. Maska av löst. Framkanter - Plocka upp med st nr
4,5 från rätsidan 1 m i varje varv hoppa över vart 4:e varv. Sticka ett avigt varv. Maska av. Sy i en
dragkedja i passande färg. Vik halskanten inåt och sy till. Sy i ärmarna och sidorna.

