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MOSSTICKAD BARNKOFTA MED HUVAMOSSTICKAD BARNKOFTA MED HUVA

Stickor: nr 3, virknål nr 2½
Mosstickning: Varv 1: 1 kantm, *1 rm, 1 am*,
upprepa *-*, 1 kantm.
Varv 2: 1 kantm, sticka rm på am och am på
rm, 1 kantm.
Upprepa varv 1 och 2.

Plaggets mått: Övervidd: 61(67)73 cm, längd:
32(36)40 cm.
Storlek: ½ (1) 2 år
Tillbehör: 5 knappar
Stickfasthet: 27 m och 50 v mosstickning på 
stickor nr 3 = 10 x 10 cm.



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

BAKSTYCKE
Lägg upp 94(102)110 m på st nr 3 och sticka 
mosstickning (se förklaring ovan). Minska i vardera 
sidan 1 m 5 x vart 20:e v = 84(92)100 m. När arb 
mäter 31(35)39 cm, lägg de mittersta 30(32)34 m 
att vila och sticka var sida för sig. Sticka ytterligare 1 
cm och maska därefter av axelns 27(30)33 m. Sticka 
andra sidan färdig på samma sätt.

HÖGER FRAMSTYCKE
Lägg upp 49(53)57 m på st nr 3 och sticka 
mosstickning. Minska i sidan lika som på bakstycket 
= 44(48)52 m. Framkanten stickas rakt upp. När 
arb mäter 28(31)36 cm, maska av för halsen från 
framkanten 1 x 11(12)13 m och därefter vartannat 
v 3x2 m = 27(30)33 m. Maska av axeln vid samma 
längd som bak. Sticka vänster framstycke lika men 
spegelvänt.

ÄRMAR
Lägg upp 44(48)52 m på st nr 3 och sticka 
mosstickning. Öka i vardera sidan 1 m 13(15)17 x 
vart 4:e v = 70(78)86 m. När ärmen mäter 22(25)28 
cm, maska löst av.

MONTERING
Sy axelsömmarna.

HUVA
Plocka från rätsidan upp 88(94)100 m i halsen, 
sticka mosstickning och öka 8 m jämnt fördelat 
på 1:a v = 96(102)108 m. Sticka 12 v och maska 
därefter av 4 m i vardera sidan och sedan vartannat 
v 2x2 m = 80(86)92 m. Fortsätt rakt upp tills 
huvan mäter 17(19)21 cm. Maska av i vardera 

sidan vartannat v 5x6 m och därefter de resterande 
20(26)32 m på följande v.
Vik huvan dubbel med räta mot räta och sy sömmen 
utanpå huvan. Sy i ärmarna, ärmhålets djup = 
12(14)16 cm. Sy sid- och ärmsömmarna, men de 
nedersta 3(3½)4 cm på ärmarna från motsatt sida, så 
att sömmen blir på rätsidan och blir gömd då ärmen 
viks upp.
Virka utmed samtliga kanter först 1 v fasta m och 
därefter 1 v kräftvirkning (= fasta m från vänster 
mot höger). Virka samtidigt i höger framkant 5 
knäppningsöglor jämnt fördelade. Sy i knapparna på 
vänster framkant.

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