
Best. nr: Best. nr: 23475-973  Garn:  Garn: Skotte 1 n = 50 g 100% akryl (garn alternativ Tanja)

00189

PIPPITRÖJAPIPPITRÖJA

Storlek: 4(6) 8 (10) 12 år 
Garnåtgång:
200 g (250 g) 250 g (250 g) 300 g Naturvit 010
50 g (50 g) 50 g (100 g) 100 g Röd 351
50 g (50 g) 50 g (100 g) 100 g Blå 545

Stickor: Nr. 4 och 4,5
Virknål: Nr. 3,5
Övervidd: ca. 74 (78) 82 (86) 90 cm
Längd: ca. 47 (49) 52 (55) 58 cm
Masktäthet: 20 m = 10 cm 



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

Masktäthet: 20 m = 10 cm.
Byt till grövre stickor om du stickar fastare eller 
tunnare om du  stickar lösare. Sticka första och sista 
m rät (kantmaska).

BAKSTYCKE:
Lägg upp 73 (77) 81 (85) 89 m naturvit på stickor 4 
och sticka resår 1 rm, 1 am. i 5 (5) 7 (7) 7 varv. Byt 
till stickor 4,5 och sticka 4 v slätstickning Övergå 
till att skicka mönstret i slätstickning. Sticka rakt 
tills arbetet mäter 46 (48) 51 (54) 57 cm. Avmaska 
de mittersta 13 (15) 17 (19) 19 m för nacken och 
därefter avmaskas 3 m på var sida därom. När arbe-
tet mäter 47 (49) 52 (55) 58 cm avmaskas resterande 
m för var axel.

FRAMSTYCKE:
Stickas lika som bakstycket. När arbetet mäter 36 
(38) 41 (44) 47 cm avmaskas den mittersta m och 
arbetet delas i 2 lika delar. Sticka yttersta m mot 
sprundkanten rät alla v. När arbetet mäter 42 (44) 
47 (50) 53 cm (sprundet ska nu mäta ca 6 cm) 
avmaskas de yttersta 4 (5) 6 (7) 7 m mot sprund-
kanten för halsringningen och därefter avmaskas 
2,2,1 m på sidan därom. När arbetet mäter 47 (49) 
52 (55) 58 cm avmaskas för var axel lika som bak. 
Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

ÄRMAR:
Lägg upp 35 (37) 37 (39) 39 m naturvit på
stickor 4,0. Sticka resår lika som bak. Byt till
stickor 4,5 och sticka mönster och slätstickning
lika som bak. OBS! Då ärmen mäter 2 (3) 4 (4) 5 
cm ökas 1 m i var sida. Upprepa denna ökning
först varje cm 3 (3) 3 (2) 1 ggr och därefter
varannan cm tills det finns 61(65) 65 (71) 71 m
på stickan.
Lägg ökningarna tätare mot slutet om så behövs! 
Sticka mönster även på ökningsmaskorna.
När arbetet mäter ca 24 (29) 33 (35) 38 cm eller 
önskad längd avmaskas samliga m löst.

MONTERING:
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och
låt torka. Sy ihop tröjan. Virka med virknål 3,5 
1v fasta m från rätsidan med natur garn utefter 
halsringningen och fortsätt runt sprundet.
Gör även 2 snoddar på ca 20 cm en snodd till
vardera sida.


