
Best. nr: 23053-117  Garn: Julie 100 % bomull från Falkgarn

00058

ROSA BARNKOFTA MED MÖSSA

Längd: 36 cm Ärmlängd 30 cm Bystvidd 55 cm
Garnåtgång till tröjan: 6 nystan i Julie färg ljus-
rosa

Storlek: 2 år
Garnåtgång till mössan: 1 nystan
Stickor: 4 och 4½



KNAPPHÅL
2 r, 2 r tillsammans, omslag 2ggr, 2 r tillsammans, 2 
På nästa v stickas omslagen.
1 r - 1 vriden rät.

RÄT-AVIGT MÖNSTER
V1 (rätsidan): r
V2 (avigsidan): a
V3 (rätsidan): r
V4 (avigsidan): r
Upprepa dessa 4 varv 13 ggr =18 cm
8 m i början och slutet stickas r alla varv (tänk på 
3 st knapphål på högra framstycket,det första när 
framstycket mäter 19 cm).

MÖNSTERSTICKNING ÖVER 107M
Lägg upp 123m på stickor nr 4, sticka 5 varv med 
räta maskor. Byt till stickor nr 4 1/2 och sticka rät-
avis mönster
 
V1 (rätsidan): 3r 1a 3r 1a upprepa varvet ut
V2 (avigsidan): 3a 1r 1a 3r upprepa varvet ut
V3 (rätsidan): 1r 1a 3r 1a 3 r upprepa varvet ut
Sticka mönsterstickning tills arbetet mäter 24 cm.
Sätt framstyckenas 31 m på avmaskningsnål..
Avmaska för ärmhål 2, 1 i var sida på bakstycket. 
Totalt 55m.
Fortsätt sticka mösterstickning tills arbetet mäter 35 
cm.
Avmaska de 15 mittersta maskorna och ytterligare 1, 
1 i var sida.
Sticka var sida för sig ytterligare 2cm.
Sätt de 18 m vid axeln på avmaskningsnål.
Plocka upp maskorna från vänstra framstycket.
Avmaska 2, 1 för ärmhål.
Sticka tills framstycket mäter 32 cm.
Sätt de 8 kantmaskorna på avmaskningsnål och 
avmaska 2 m för halsen.
Sticka till arbetet är lika långt som bakstycket.
Sätt axelns 18 m på avmaskningsnål.

Sticka höger framstycke lika och gör ett knapphål ca 
7 cm från det första knapphålet.
Sticka ihop från rätsidan axels 18 m från fram och 
bakstycket.
Sticka 2 m och dra den första maskan över. Fortsätt 
tills alla m är ihopstickade.
Plocka upp de 8 m i var sida från avmaskningsnålen 
och plock upp ytterligare 34 m från rätsidan runt 
halsen och sticka rätmaskor på strumpsticker nr.4 i 5 
varv. Gör ett knapphål efter 2 varv.

ÄRMAR
Lägg upp 25 m på stickor nr.4.
Sticka 5 räta varv och öka 5 m jämt över 5:e varvet
(avigsidan)=30 m.
Byt till stickor nr.4½ och sticka samma mönster som 
på tröjans överdel.
Öka 1 m innan för den yttersta m i varje sida vart 
4:e varv 5 ggr.=40 m.
Öka därefter varannat varv 6 ggr=52 m.
När ärmen mäter 19 cm avmaskas 2 m i varje sida 
=48 m.
Avmaska i varje sida varannat varv 15.ggr tills 18 m 
återstår.
Avmaska.

MÖSSA
Lägg upp 60 m på strumpstickor nr.4 (15 m på varje 
sticka).
Sticka 5 varv a.
Byt till strumpstickor nr 4½.
V1: r
V2: r
V3: a
Upprepa varv 1-3 3 ggr.
Fortsätt sticka samma mönsterstickning som på 
tröjan tills arbetet mäter 12 cm.
Sticka nu aviga m på alla varv.
1 a 2 a tillsammans, sticka tills 3 m återstår på 
stickan 2m tillsammans 1 a.
Avmaska lika på alla 4 stickorna.

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

BESKRIVNING



Sticka tills det återstår tre m på varje sticka.
Dra garnet igenom m fäst tråden.

VIRKAD KANT
1 fm 3 lm 1 fm 3 lm upprepa runt hela mössan.

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


