BARNKOFTA
I TANJA LYX
STORLEK

3 (5) 7 år

Best. nr 23201-2016
GARN: TANJA LYX 100 g
från Falkgarn AB
GARNÅTGÅNG:
STORLEK:
ÖVERVIDD:
HEL LÄNGD:

3 (3) 3 nystan
3 (5) 7 år
68 (72) 76
34 (38) 42 cm

STICKOR:
TILLBEHÖR:

nr 3,5 -4,0
Delbart blixtlås 30 cm (35 cm) 40 cm

MASKTÄTHET:

19 m = 10 cm

BARNKOFTA
I TANJA LYX

Best. nr 23201-2016

GARN: TANJA LYX 100 från Falkgarn AB
BAKSTYCKE: Lägg upp 59 (65) 67 m på stickor 3,5 och sticka randmönster:
Varv 1 och 2: räta Varv 3, 4, 5: aviga Varv 6,7, 8: räta Varv 9, 10, 11: aviga Varv 12, 13: räta
Byt till st nr 4 och fortsätt med slätstickning. Samtidigt ökas 1 m i båda sidor på varv 3 så här: sticka 3 m, 1 ökn, sticka r till de sista 3 m, 1 ökn, 3 r. Upprepa dessa ökningar vart 8:e (10:e) 10:e varv
ytterligare 3 (3) 4 ggr = 67 (73) 77 m. När arbetet mäter 22 (25) 28 cm avmaskas 4,2 (5,2) 6,2 m för
ärmhål i båda sidor. Sedan stickas 2 m tillsammans i början och slutet på vartannat varv 4 ggr = 47
(51) 53 m kvar. OBS! när ärmhålet är 2 (3) 3cm stickas mönster efter diagrammet på resten av bakstycket rakt upp tills ärmhålet är 16 (17) 18 cm. Avmaska de mittersta 15 (17) 17 m för halsen och
sticka båda sidor för sig. Avmaska 2,1 m i halssidan. Samtidigt avmaskas 4, 4, 5 (4, 5, 5) 5, 5, 5 m för
axeln. Sticka den andra sidan motsatt.
VÄNSTER FRAMSTYCKE: Lägg upp 29 (32) 33 m på stickor 3,5 och sticka de 12 varven kant som på
bakstycket. Byt till stickor 4 och fortsätt i slätstickning. Öka 1 m i sidsömmen som på bakstycket 4
(4) 5 ggr = 33 (36) 38 m på varvet. OBS! Vid slätstickning skickas de 2 yttersta m för avigsidan räta
som en kant mot blixtlåset. När sidsömmen är lika lång som på bakstycket avmaskas för ärmhål
som på bakstycket = 23 (25) 26 m kvar. När ärmhålet är 2 (3) 3 cm fortsätter mönstret. När ärmhålet är 11 (12) 13 cm avmaskas 4 (5) 5 m i halssidan. Därefter avmaskas ytterligare 2 m och 4 x1
m. När ärmhålet är lika långt som på bakstycket avmaskas för axeln på samma sätt. Höger framstycke stickas som vänster men spegelvänt.
ÄRMAR: Lägg upp 37 (39) 41 m på st nr 3,5 och sticka 12 v kant fortsätt med slätstickning på resten
av ärmen. Öka 1 m i båda sidor på vart 6:e v tills det finns 55 (59) 63 m på varvet. När arbetet är
26 (29) 32 cm avmaskas 4,2 (5,2) 6,2 m för ärmkulle i båda sidor = 43 (45) 47 m på varvet. Sticka nu
2 m tillsammans i början och slutet på varannat varv tills 27 (25) 25 m återstår. Avmaska 2, 3, 4 m i
båda sidor. Avmaska de sista 9 (7) 7 m. Sticka den andra ärmen på samma sätt.
MONTERING OCH HALSKANT: Sy ihop Sy i sid-axel och ärmsömmarna. Plock upp med st nr 3 upp
ca 69 (73) 73 m i halskanten. Sticka 6 varv randmönster. Maska av i rm på varv 7. Sy i blixtlåset. Sy i
ärmarna.
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upprepa 8 varv

