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RANDIGT TILL BABY

Best. nr: 23151-1105 Garn: Krabat 100% Akryl från Falkgarn
Garnåtgång:
1 (1) 2 (2) 2 n rött
1 (1) 2 (2) 2 n vitt
1 (1) 1 (1) 1 n marin

Stickor: nr 2,5 och 3
Bröstvidd: 50 (52) 54 (55) 56 cm
Längd: 24 (26) 28 (30) 32 cm

BESKRIVNING
Lägg på stickor 2,5 upp 66 (68) 70 (72) 72 m och
sticka resår, 1 rm, 1 am, i 4 cm med rött garn
Byt till stickor 3 och vitt garn, lägg samtidigt ut 1
m i var sida samt öka 11 (11) 11 (13) 13 m jämnt
fördelat över varvet = 79 (81) 83 (85) 87 m. Sticka
slätstickning och sticka 4 varv vitt, 4 varv rött
randigt tills arbetet mäter 11 (11) 12 (12) 13 cm.
Sticka in motivet enligt diagrammet i marint garn.
Fortsätt med randningen. När arbetet mäter 19
(21) 23 (25) 27 cm avmaskas de 15 (15) 15 (17) 17
mittersta maskorna för halsringningen, och var sida
stickas sedan för sig. Avmaska ytterligare 3 (2) 1 m
för halsen och maska av de återstående maskorna vid
24 (26) 28 (30) 32 cm.

och virka 3 hällor på axelns framstycke, att knäppa
med.

MONTERING
Sy ihop ärmar och sidsömmar.
Lämna öppet lagom för ärmhålet
och sy fast ärmarna. Fäst alla lösa
trådar.

BAKSTYCKE
Stickas lika som framstycket, men uteslut motivet.
Sticka enbart randigt tills stycket mäter 23 (25) 27
(29) 31 cm och maska då av de 25 (25) 25 (27) 27
mittersta maskorna. Var sida stickas sedan för sig
och de återstående maskorna maskas av när stycket
mäter 24 (26)28 (30) 32 cm.

ÄRMAR
Lägg med stickor 2,5 upp 38 (40) 40 (44) 44 m med
rött garn. Sticka resår 1 rm, 1 am, i 4 cm. Byt till vitt
garn och stickor 3 och lägg ut 1 m i var sida samt
öka 13 (15) 15 (15) 17 m jämnt fördelat över varvet
= 53 (57) 57 (61) 63 m. Sticka slätstickning och
randigt, 4 varv vitt, 4 varv rött. Öka 1 m i var sida
med 1,5 (2) 2,5 (3) 3 cm mellanrum 5 ggr = 63 (67)
67 (71) 73 m. Maska av när hela ärmen mäter 14
(16) 18 (20) 22 cm.

HALSLINNING
Sy vänster axelsöm. Plocka med st nr 2,5 och blått
garn upp 77 (77) 79 (79) 81 m runt halsen och
sticka resår, 1 rm, 1 am, i 2 (2,5) 2,5 (3) 3 cm. Maska
av löst. Plocka sedan upp 1 m i var maska på höger
axel och sticka 6 (6) 6 (8) 8 varv resår, 1 rm, 1 am.
Maska av. Sy fast tre små knappar på den lilla slån

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

