00028

MÖNSTERSTICKAD
BARNTRÖJA

FALKGARN

STORLEK 2 (4) 6 ÅR

Best. nr 23204-106
Garnåtgång:
Stickor:
Rundsticka:

2 (3) 3 n
4 och 4,5 mm
3,5 mm

Garn: Tanja 100 g från Falkgarn 100 % akryl
Plaggets mått: Övervidd ca 68 (74) 80 cm
Längd:
ca 35 (38) 42 cm
Masktäthet:
18 m och 24 v slätstickning
med stickor nr 4,5 = 10 x 10 cm

BESKRIVNING:

ÄRMAR

FRAMSTYCKE

Lägg med stickor 4 upp 66 (68) 72 m. Sticka
resår 1 rät 1 avig i 4 cm. Öka på sista varvet 6
m jämnt fördelat. Byt till 4,5 och sticka enligt
mönster. Sticka första och sista m rät alla varv.
Räkna ut så att mönstret kommer på mitten.
Sticka tills stycket mäter 30 (34) 35 cm. Maska av
de mittersta 20 m för halsen och var sida stickas
för sig. Avm ytterligare vart annat v 2 -1 -1 -1 m.
Avmaska rakt när arbetet mäter 35 (38) 42 cm.

Lägg upp med st 4 36 (38) 40 m och sticka resår 1 rät 1
avig i 3 cm. Lägg på sista varvet upp 1 m i var sida.
Byt till stickor 4,5 och sticka mönster. Räkna ut så att
mönstret kommer på mitten. Vid 4 cm öka 1 m i var
sida innanför kantmaskan, upprepa dessa ökningar med
1 cm mellanrum tills det finns 50 (52) 55 m. Vid 22 (24)
28 cm avm alla maskorna.

MONTERING

Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt
dem torka. Sy ihop axelsömmarna.

HALSKANT

BAKSTYCKE

Plocka från rätsidan med rundsticka 4 upp ca 80
(82) 85 m. Sticka resår 1 rät 1 avig i ca 5 cm.
Maska av i resår. Vik halskanten dubbelt och sy
fast. Sy ihop sidosömmarna och sy i ärmarna.

Sticka dessa varv hela tiden.

Lägg upp och sticka lika framst. Vid 32 (34) 37 cm avm
de mittersta 24 m för nacken och var sida stickas för sig.
Avm ytterligare 2 -1 m vart annat varv. Avm rakt för
axeln som på framstycket.

Diagrammet avser alla varv.
Mitten på arbetet. Räkna själv ut var i sidan du ska börja.
Tom ruta = 1 rm på rätsidan o ch 1 am på avigsidan.
En ruta med kryss i = 1 rm på avigsidan.

FALKGARN

