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RANDIG BARNTRÖJA

Best. nr: 23053-120 Garn: Julie 50g 100% Bomull från Falkgarn
Storlek: 2 (4) 6 (8) 10 (12)
Garnåtgång:
Färg 1 Gråblå nr.14 2 (3) 3 (4) 4 (5)
Färg 2 Vit nr.11 2 (2) 2 (3) 4 (4)

Stickor: Nr 4 och 4 ½
Ränder: 9 varv slätstickning. Varv 10 (avigsidan stickas rätmaskor)
Yttersta m stickas r alla varv.

BESKRIVNING
BAKSTYCKET

MONTERING

Lägg upp med stickor nr.4 och färg 1
58 (62) 66 (70) 74 (78) m och sticka resår 1r 1a i
3 ½ cm.
Sticka 1v r m från avigsidan, öka samtidigt 3 (3) 3
(3) 3 (3) m jämt fördelat.
Byt till stickor 4 ½ och färg 2 och sticka 9 varv
slätstickning. Varv 10 stickas r från avigsidan.
Fortsätt sticka ränder tillsarbetet mäter 32 (38) 40
(44) 50 (54) cm
Sätt de mittersta m 17 (19) 21 (21) 23 (23) på
tråd och sticka var sida för sig.
Avmaska 1,1 m vid halsen.
Sticka tills arbetet mäter 34 (40) 42 (46) 52 (56)
cm.
Sätt maskorna på en tråd eller avmaskningsnål.
Sticka nästa sida lika.

Sticka ihop axlarna från framsidan eller sy ihop
dem.
Plocka upp m från framsidan med stickor 4
med färg 1 (använd gärna rundstickor eller
strumpstickor)
68 (72) 76 (76) 80 (80) m. Sticka resår 1r 1a i 3 ½
cm.
Maska av.
Sy i ärmar och sy ihop tröjan i sidorna.

FRAMSTYCKET
Lägg upp och sticka lika som bakstycket.
När arbetet mäter 29 (35) 37 (41) 47 (51) cm
sätts de mittersta 13 (15) 15 (17) 17 (17) m för
halsen på en tråd.
Sticka var sida för sig. Avmaska för halsen 2-1-1
(2-1-1) 2-1-1-1 (2-1-1) 2-1-1-1 (2-1-1-1) m.
Sticka tills arbetet mäter lika som bakstycket.
Sätt maskorna på tråd eller avmaskningsnål.

ÄRMAR
Lägg upp på stickor nr.4 34 (34) 38 (38) 42 (42)
m med färg 1 och sticka resår 1r1a i 4 cm. Sticka
1 varv r m från avigsidan och öka 1 m på mitten.
Byt till stickor 4 ½ och byt till färg 2 och sticka
ränder som på bak och framstycket. När ärmen
mäter 5 cm ökas 1 m innanför kantmaskan.
Upprepa ökningen 2 ½ (2) 2 ½ (2 ½) 2 ½ (2 ½)
cm mellanrum, tills det finns
53 (57) 59 (63) 69 (73) m på stickan.
När hela ärmen mäter 26 (28) 32 (37) 41 (45) cm
avmaskas alla m ej för fast.
Sticka andra ärmen lika.
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