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DUBBEL, VÄNDBAR JACKA

Best. nr: 23151-1107
Modellbedömning: Lätt
Storlek: 3 (3-6) 6-9 (9-12) mån
Centilong: ca 63 (63-68) 68-74 (74-80) cm =
barnets längd.
Garnåtgång: 1 (1) 2 (2) nystan blått =
mönstrad kofta.
Alla storlekar 1 nystan vitt = slätstickad kofta.

Garn: Krabat 50g från Falkgarn
Stickor: 4mm
Virknål: Inox nr 2 ½
Övrigt material: 10 (10) 12 (12) små knappar.
Masktäthet: Slätstickning 24 m – 35 varv = 10 cm.
Mönster: 24 m – 40 varv = 10 cm.
Mönster: Blå kofta, se diagram. Vit kofta, slätstickning. Koftorna stickas var för sig efter samma
beskrivning, monteras separat och virkas slutligen
tillsammans.

HOPVIRKNING

BESKRIVNING
Lägg upp 55 (61) 67 (73) m. Sticka 2 varv rm och därefter mönster
enligt diagram resp. slätstickning till stycket är 20 (22) 24 (26) cm.
Maska av.

Vänd ena koftan med avigsidan ut och träd in den i den andra.
Fäst ihop med några stygn i axelsömmarna och kapuschongens
korta söm. Virka ihop alla kanter med blått garn. 1 varv fasta m
– i hörnen nedtill virkar du 3 fm i samma m, och därefter 1 varv
stolpar – i hörnen virkar du 2 st + 1 luftm + 2 st i samma m.

VÄNSTER FRAMSTYCKE:

SNODDAR

BAKSTYCKE:

Lägg upp 28 (31) 34 (37) m och sticka mönster resp. slätstickning.
OBS! mönstrad kofta storl: 3 och 6-9 mån: Räkna ut efter diagrammet så att det blir en hel ruta i framkanten = slutet av rätsidans
varv. Sticka 17 (19) 20 (22) cm. Maska av för halsen = i början av
avigsidans varv 4,2,2,1,1 (4,3,2,1,1) 4,3,2,2,1,1 (4,3,2,2,2,1) m.
Sticka till samma längd som bakstycket. Maska av.

X 1 luftm, 1 halvstolpe X upprepa från X till X. Virka alltid
halvst i den senaste virkade luftm. Sy i knappar i ena
framkanten. Lägg en knapp på rätsidan och en på avigsidan och
sy fast båda samtidigt. Knäpp mellan stolparna.

TROLL

Börjar i spiralens mitt och sy kedjestygn eller virka = luftmaskor
genom stickningen. Storleken bestämmer du själv. Håret syr
HÖGER FRAMSTYCKE:
Stickas lika fast spegelvänt. Framkanten är alltså i början av rätsidans du med raka stygn runt en tänkt halvcirkel, ögonen är knutar,
ben och fötter raka stygn och tofsen i svansen en ryaknut av
varv.
4-dubbelt garn.

ÄRMAR

Lägg upp 31 (37) 43 (49) m. Sticka 2 varv rm och därefter mönster
resp slätstickning. Räkna efter diagrammet från varvets mitt så att
mönstret blir symmetriskt. Öka 1 m i var sida varannan cm 5 (6) 7
(8) gånger. Sticka till ärmen är 12 (14) 16 (17) cm. Maska av. Båda
ärmarna stickas lika.

Modell: Margareta Hultman

KAPUSCHONG
Sy ihop axelsömmarna. Virka från rätsidan ett varv fasta m runt
halsen = 19 (21) 24 (25) m på varje framstycke och 23 (25) 27 (29)
på bakstycket = totalt 61 (67) 75 (79) m. 1 varv stolpar. OBS! om
du inte vill ha kapuschong, sy ihop även ärm-sidsöm och virka ihop
koftorna även med halskanten. Se i övrigt under hopvirkning. Plocka
upp från rätsidan rm i de virkade m och öka till 79 (85) 97 (103) m
genom att med jämna mellanrum sticka 2 rm i samma m. På den
mönstrade koftan stickar du
ytterligare 1 varv rm och därefter mönster. På den slätstickade
fortsätter du direkt med slätstickning. När den stickade delen av
kapuschongen är 14 (15) 15 (16) cm maskar du av 11 (11) 17 (17) m
mitt på varvet. Sticka var sida för sig ytterligare 2 (2) 3 (3) cm.
Maska av. OBS! den slätstickade avslutar du med 2 varv
rätstickning och maskar av med rm från avigsidan.

MONTERING
Lägg mitten på ärmen mitt för axelsömmen och sy fast. Sy ihop
ärm-och sidsömmar. Sy ihop kapuschongen upptill.
Baksömmen ska bilda ett T med den andra sömmen. Montera båda
koftorna. Om du vill brodera ett litet troll på den
slätstickade koftan måste du göra det innan du virkar ihop koftorna.
Koftorna kan givetvis användas var och en för sig. Kanterna virkar
du på samma sätt som den till den dubbla.

FALKGARN

