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STICKAD BARNTUNIKA

Best. nr: 23190-2014 Garn: Emma Soft 100% bomull från Falkgarn
Storlek: 104(116)128 centilong = 4(6)8 år
Övervidd: ca. 61(64)67 cm
Hel längd: ca. 54(58)62 cm

Stickor: 3,5 mm
Garnåtgång: 2(2)3 n fg 11 vit / 1(1)1 nystan fg 402 lila /
1(1)1 nystan fg 89 grå / 1(2)2 nystan 524 blå

BESKRIVNING

Masktäthet: 26 m slätstickning med stickor 3,5 =
10 x 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga.
Stickar du för fast byt till grövre stickor. Stickar du
för löst byt till tunnare stickar. Stämmer inte masktätheten får plagget fel storlek och angiven garnåtgång kan ändras.
Den yttersta m i var sida = kantm stickas rät alla v.
Minskning: 2 m tillsammans rät
Randning: X 16 v blå alt lila, 16 v vit X
upprepa X X

TUNIKA BAKSTYCKE
Lägg med st 3,5 och vit upp 117 (125) 133 m och
sticka resår X 1 rm, 1 am X sluta med 1 rm i 3 (3) 3 v.
Nu stickas slätstickning och randning enligt
förklaring med blå och vit. När arbetet mäter 5 cm
minskas enligt följande:
1 rm kantm, 2 m tillsamman rät, 29 (30) 32 m, 2 m
tillsammans rät, 49 (55) 59 m, 2 m tillsammans rät,
29 (30) 32 m, 2 m tillsammans rät, 1 rm kantm.
Upprepa denna minskning med 13 varvs mellanrum totalt 9 (10) 11 ggr = 81 (85) 89 m (maskorna
minskar med 2 m mitt på arbetet och med 1 m på var
sida efter varje gång). När arbetet mäter 41 (44) 47
cm avm i var sida för ärmhålet: 5-2-1-1-1 (5-2-1-1)
5-2-1 m. När hela arb mäter 51 (55) 59 cm avm de
mittersta 27 (29) 31 m för nacken och sticka var sida
för sig. Avm ytterl 2-1 m. Sätt axelns m på en tråd
när hela arbetet mäter 54 (58) 62 cm.

MONTERING
Vänd arbetet med avigsidan ut och fördela ena sidans
axel maskor både från bak och framstycket på
2 stickor. Håll stickorna parallellt i vänster hand och
sticka med ytterligare en sticka i höger hand.
Ta 1 m från främre och 1 m från bakre stickan och
sticka ihop 2 m rätt, sticka ihop 2 m likadant, dra den
första m på höger st över den andra = 1 m på stickan.
Fortsätt sticka ihop och avm till m tar slut.
Halskant: plocka med st 3,5 och vit upp 94 (98) 102
m runt halsen och nacken och sticka resår 1 rm, 1 am
i 3 v. Maska av i resår.
Gör likadant på den andra sidans axlar.
Ärmhålskanter: Plocka från rätsidan med st 3,5
och vit upp 1 m i varje v men hoppa över vart 8:e v.
Sticka resår 1 rm, 1 am i 3 v. Maska av i resår. Sy ihop
sidsömmarna använd kantm till sömsmån.
Design och beskrivning: Katarina Segerbrand

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika bakstycket, ränderna stickas
med vit och lila. När arbetet mäter 35 (35) 40 cm byt
till grå till arb slut (se till att ränder stämmer med
bakstycket innan du byter till grå). När arbetet mäter
41 (44) 47 cm avm för ärmhålen som på bakstycket.
När arbetet mäter 48 (51) 55 cm avm de mittersta 23
(25) 27 m för halsen och sticka var sida för sig.
Avm ytterl 2-1-1-1 m. Sätt axelns m på en tråd vid
samma mått som på bakstycket.

Fler gratismönster hittar du på vår hemsida
www.falkgarn.se

