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BARNTRÖJOR MED PANDA

Garnåtgång:
2 (3) 3 n bfg: 216 ljuslila alt 584 turkos
1 (1) 1 n mfg 1: 023 Ecru alt 210 vit
1 (1) 1 n mfg 2: 211 blå alt 804 kamel
1 (1) 1 n mfg 3: 086 grå
Stickor: 4 och 4,5 mm
Virknål: 4 mm

Storlek: 2 (4) 6 år
Plaggets mått:
Övervidd: 63 (68) 72 cm
Hel längd: 38 (42) 46 cm
Ärmlängd: 30 (33) 35 cm
Masktäthet: 18 m och 24 v slätstickning med 
st 4,5 = 10 x 10 cm.



OBS! Kontrollera masktätheten noga! Stickar du för 
fast, byt till grövre stickor, stickar du för löst, byt till 
finare stickor. Stämmer inte masktätheten, får
plagget fel storlek och angiven garnåtgång kan 
ändras.

VIRKFÖRKLARINGAR
Luftmaska (lm) = Gör en löpögla, X omslag om 
nålen, drag garnet genom öglan X.
Upprepa X X till önskat antal lm.
Fast maska (fm) = Stick ned nålen i nästa m, drag 
garnet genom m, omslag om nålen, drag garnet 
genom båda m på nålen.
Smyg maska (sm) = Stick ned nålen i nästa m, drag 
garnet genom m och direkt genom m på nålen.

BAKSTYCKE
Lägg med st 4 och mfg 1 upp 56 (60) 64 m och 
sticka resår 1 rm, 1 am i 3 v (1:a v = avigsidan). Byt 
till mfg 2 och fortsätt sticka resår, men sticka första 
varvet rät till hela resåren mäter 4,5 cm, sista v från 
avigsidan. Byt till st 4,5, bfg och slätstickning. Öka 
på första v 3 m jämt fördelat. När arb mäter 24 
(26,5) 31 cm avm 2 m i var sida för ärmhålet. Gör 
därefter 1 int i var sida innanför kantm 2 ggr. När 
arb mäter 36 (40) 44 cm sätts de mittersta 17 (19) 
21 m för nacken på en tråd och sticka var sida för 
sig. Avm ytterl 1-1 m. Avm rakt för axeln när hela 
arb mäter 38 (42) 46 cm.

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika bakstycket. När arbetet 
mäter 9 (13) 16 cm stickas mönster enligt diagram 
på de mittersta 39 m. Maskorna därom stickas som 
tidigare. Efter avslutat diagram stickas med bfg till 
arbetets slut. När arb mäter 32 (36) 39 cm sätts de 
mittersta 13 (15) 17 m på en tråd och sticka var sida 
för sig. Avm ytterl 2-1-1 m. Avm rakt för axeln vid 
samma mått som på bakstycket.

ÄRMAR
omslag Lägg med st 4 och mfg 1 alt mfg 3 upp 34 
(36) 38 m och sticka resår 1 rm, 1 am i 3 v alt 7 v. 
(1:a v = avigsidan). Byt till mfg 2 och fortsätt sticka 
resår, men sticka första varvet rät till hela resåren 
mäter 4,5 cm, sista v från avigsidan. Byt till st 4,5, 
bfg och slätstickning. Öka på första v 3 jämt fördelat. 
När arbetet mäter 6 cm ökas 1 m i var sida. Upprepa 
ökningen med 3 (3,5) 3,5 cm mellanrum till det nns 
53 (55) 57 m på stickan. När hela arb mäter 30 (33) 
35 cm avm 2 m för ärmhålet i var sida. Gör därefter 
1 int i var sida innanför kantm 2 ggr. Sticka 1 v avigt. 
Maska av rät.

MONTERING (PANDA)
Ögon: lägg med virknål 4 och mfg 3 upp 5 lm, slut 
dem till en ring med 1 sm, virka 10 fm om ringen, 1 
sm i första fm. virka 2 st.

ECRU/VIT NOS:
Lägg med virknål 4 och mfg 1 upp 5 lm, slut dem 
till en ring med 1 sm.
Varv 1: virka 10 fm om ringen, 1 sm i första fm.
Varv 2: 2 fm i varje fm = 20 fm.
Varv 3: X 2 fm i nästa fm, 1 fm i nästa fm X upprepa 
X X = 30 fm. Varv 4 – 5: 30 fm.

LITEN GRÅ NOS:
Lägg med virknål 4 och mfg 3 upp 5 lm, slut dem 
till en ring med 1 sm, virka 10 fm om ringen, 1 sm 
i första fm. Sy på ögonen (se bild) sy med ecru/
vit en markering i mitten på ögat. Sy på den stora 
nosen, lägg lite garn inuti för fyllning. Sy på den lilla 
nosen och se med efterstygn med grå för munnen. 
Se bilden. Spänn ut plaggdelarna enligt mått, täck 
med fuktig duk och låt torka. Sy ihop höger axel. 
Halskant: Plocka från rätsidan med st 4 och bfg upp 
78 (82) 86 m och sticka resår 1 rm, 1 am i 7 v, (vid 
färgbyte: sticka första v rät) byt till mfg 2 
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och sticka 4 v, byt till mfg 1 och sticka 2 v. Maska 
av i resårstickning. Sy ihop vänster axelsöm 
och halskant. Sy i ärmarna. Sy ihop sid och 
ärmsömmarna, använd kantm till sömsmån.
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