
 

 

BARNTRÖJA
STORLEK  2 (4) 6 (8) ÅR

Garn:  Skotte XL 200 g från Falkgarn
100 % akryl 

GARNÅTGÅNG:  200 g (200 g) 250 g (250 g) nystan  
Stickor:   4,5 och 5
Övervidd:    61 (65) 69 (75) cm
Hel längd:   36 (38) 40 (44) cm
Tillbehör:   Blixtlås
Garnalternativ:   Skotte 50 g

Best. nr 23475-992

FALKGARN



  

STICKBESKRIVNING:  

BAKSTYCKE: 

Lägg med stickor 4,5 upp 58 (62) 66 (70) m och sticka resår 2 rm, 2 am (innanför kantmaskan som stickas

rät alla varv) i 5 cm. Byt till stickor 5 och slätstickning tills arbetet mäter 23 (24) 25 (26) cm. Maska av för

ärmhålet i var sida 3, 2, 1 m. När ärmhålet mäter 12 (13) 14 (16) cm avmaskas de mittersta 14 (16) 18 (20) m 

och var sida stickas för sig. Avmaska ytterligare 3 m 1 ggr. Maska av axelns maskor.

FRAMSTYCKE: 

Stickas lika som bakstycket tills avmaskningarna för ärmhål är gjorda.

På nästa varv delas arbetet på mitten och var sida stickas för sig. När sprundet mäter 8 cm sätts 6 m mitt 

fram på en nål. Maska av ytterligare 2 m vid halsen sedan 1 m tills maskantalet är samma som på axelns 

bakstycke. Maska av när ärmhålet är lika långt som på bakstycket. Sticka det andra stycket lika men 

spegelvänt.

ÄRMAR: 

Lägg med stickor 4,5 upp 34 (34) 38 (38) m och sticka resår 2 rm, 2 am i 5 cm. Byt till stickor 5. Öka 1 m i

varje sida vart 6:e varv tills maskantalet är 48 (52) 56 (58) När arbetet mäter 28 (30) 32 (35) eller önskad 

längd avmaskas på var sida 3, 2, 1, 1 m. Resterande maskor avmaskas.

BARNTRÖJA i SKOTTE XL     Best. nr 23475-992
GARN: Skotte XL 200 g från Falkgarn                    

MONTERING:

Framkanter halskant. 

Sy ihop axlarna. Halskant: plocka upp med st 4,5 från rätsidan ca 68-74 m (inklusive maskorna på nålarna). 

Sticka resår 2 rm, 2 am i 3 cm. Maska av löst. 

Sy i en dragkedja i passande färg. Sy i ärmarna och sidorna.

FALKGARN


