BARNKOFTA
STORLEK

4 (6) 8 (10) år

GARN: Nicole 50 g från Falkgarn AB

BARNKOFTA

GARN: Nicole 50 g från Falkgarn AB

Best. nr 23135-906

GARNÅTGÅNG: 6 (7) 7 (8) nystan
STORLEK:
4 (6) 8 (10) år
PLAGGETS MÅTT:
Övervidd:
68 (73) 79 (84) cm
Längd:
42 (46) 50 (54) cm
STICKOR:
MASKTÄTHET:

nr 3 och nr 3,5
22 m och 30 varv = 10 cm

MÖNSTER: Delbart med 8 + 3 m
Varv 1: Avigsidan, 3 aviga m *1 rm, 3 am, 1 rm, 3 am.* Upprepa *-* varvet ut.
Varv 2: 3 rm *1 am omslag, lyft 1 m, sticka 2 r tillsammans dra lyfta maskan över, omslag 1 am, 3
rm.* Upprepa *-* varvet ut.
Varv 3: Samma som varv 1.
Varv 4: 3 rm. *1 am, 3 rm, 1 am, 3 rm.* Upprepa *-* varvet ut.
Upprepa dessa 4 varv.
FRAM- OCH BAKSTYCKE: Lägg upp 163 (179) 187 (2O3) maskor. Sticka enligt mönster beskrivning.
När arbetet mäter 20 (23) 25 (28) cm, stickas 1 varv rätstickning, minska på detta varv till 140 (156)
164 (180) m. Sticka avigt varv tillbaka. Fortsätt i resår, 1 kantm, *2 rm, 2 am, 2 rm* varvet ut. När
resåren mäter 2,5 cm stickas ett hålvarv: 1 kantm *2 tills 1 omslag 2 am* varvet ut. Sticka resår
ytterligare 2 cm. Sticka 2 cm slätstickning, öka på första varvet till 146 (158) 170 (182) m. Dela
arbetet. Sätt de mittersta 74 (80) 86 (92) m till ryggstycket, resterande 36 (39) 42 (45) m till
framstycken.
BAKSTYCKE: Maska av för ärmhål 3, 2 sedan 1 m i var sida tills 54 (58) 62 (64) m återstår. När
ärmhålet mäter 14 (15) 17 (18) cm avmaskas de mittersta 16 (18) 20 (22) m och sticka var sida för
sig. Avmaska vid halsen 3, 2 m i början på varven. Avmaska för axeln.
HÖ FRAMSTYCKE: Avmaska för ärmhål, samma som på bakstycket 26 (28) 30 (32) m kvar. När 9 (9)
10 (10) cm återstår till hel längd avmaskas 5, 3, 2, 1, 1 (5, 3, 2, 1, 1, 1) 6, 3, 2, 1, 1, 1 (6, 3, 2, 2, 1, 1) m
i början på varven. Maska av vid hel längd som bakstycke.
VÄ FRAMSTYCKE: Stickas lika men spegelvänt.
ÄRMAR: Lägg upp 43 (51) 51 (59) m på stickor nr 3,5 och sticka mönster. Vid 8 cm ökas 1 m i
sidorna vart 8:e varv, tills maskantalet är 55 (61) 67 (73) m. När ärmen mäter 28 (32) 35 (38) cm
eller önskad längd avmaskas i var sida 3, 2 sedan 1 m vartannat varv tills maskantalet är 23 (25) 27
(29) m. Maska av 2 m 2 ggr och 3 m 1 gång. Avmaska resterande maskor.
SY IHOP: Axel, ärmar och sidsömmar. Plocka med stickor nr 3 upp runt halsringningen och
sticka 5 varv resår 1 rm, 1 am. Maska av. Plocka upp vid v framkanten 1 m i varje varv men hoppa
över vart 5:e varv. Sticka 5 varv resår 1 rm, 1 am. Höger framkant stickas med 6 knapphål på 3:de
varvet. Börja 2 m från halskant med knapphål över 2 m. Sticka 10 m mellan varje knapphål. Sy i
knappar. Träd ett band eller snodd i hålvarvet.

