Sirdar Snuggly Baby Bamboo

Produktkod: 4786

Stickade tofflor till baby
Storlek: 0-6mån(6-12mån)1-2år
Garnåtgång: F071 Sirdar Snuggly Baby Bamboo DK till flicktofflor färg 096: 1(1)1
nystan, till flicktofflor i två färger färg 090 (färg A): 1(1)1 nystan och färg 091 (färg
B): 1(1)1 nystan, till pojktofflor med 1 knapp färg 090: 1(1)1 nystan, till pojktofflor
med 2 knappar färg 091: 1(1)1 nystan
Stickor: Nr 3½ och 4 eller enligt handlag.
Stickfasthet: 21 m och 41 v i rätst eller 22 m och 28 v i slätst på st nr 4 = 10 x 10
cm.
Tillbehör: 2 st knappar till flicktofflor och flicktofflor i två färger, 2 eller 4 st knappar
till pojktofflor.

FLICKTOFFLOR
Sula
Lägg upp 5(5)7 m på st nr 4 och sticka rätst. Samtidigt på det 3:e v i rätst ökas det 1 m i varje sida. Upprepa ökn i
varje sida på vart 4:e v 1 gång och på vart 6:e v 2 ggr = 13(15)17 m. Sticka 9(9)13 v rakt upp. Nu minskas det för
tårna så här: Minska 1 m i varje sida på vartannat v 3 ggr = 7(9)11 m. Maska av de resterande m.
Överdel
Lägg upp 5 m på st nr 4 och sticka rätst. Samtidigt på det 1:a v ökas det 4 m (ökning = sticka 2 m i samma m) = 9 m.
Sedan ökas det 1 m i varje sida på vartannat v 3(4)5 ggr = 15(17)19 m. Sticka 3(3)1 v rakt upp. Följande v stickas så
här: 4(4)5 rm, öka 1 m, 7(9)9 rm, öka 1 m, 4(4)5 rm = 17(19)21 m. Fortsätt med slätst. Sticka 3 v. Nu delas arb från
rätsidan så här: Sticka 7(8)9 rm, sätt de resterande m på en tråd. Fortsätt sticka över m på st så här: 2 am tills,
sticka de resterande m aviga. Följande v: Sticka rm tills det återstår 2 m, 2 rm tills = 5(6)7 m. Sticka 17(19)21 v rakt
upp. Nu minskas det för hälen så här: Sticka 3(4)5 rm, 2 rm tills, vänd arb. Sticka 2 am tills, 2(3)4 am, vänd arb.
Sticka 0(2)3 rm, 0(2)2 rm tills = 3(3)4 m. Maska av de resterande m. Sätt m från tråden tillbaka på st och maska
sedan av de 3 första m = 7(8)9 m. Nu stickas den andra sidan på samma sätt som den första sidan, men åt motsatt
håll.
Kant överst
Börja innerst vid kanten på hälen och sticka upp m från rätsidan på st nr 3½ så här: Sticka upp 18(20)22 m längs
den ena sidan, 7 m längs den rundade kanten och 18(20)22 m längs den andra sidan = 43(47)51 m. Sticka 2 v räta
samtidigt som det på det 2:a v minskas så här: 15(17)19 rm, 2 rm tills, 2 rm, 2 rm tills, 1 rm, 2 rm tills, 2 rm, 2 rm tills,
15(17)19 rm = 39(43)47 m.
Rem (vänster toffel)
Maska av 9(10)11 m, sticka 2 rm, maska av 27(30)33 m, sticka 1 rm = 3 m. Fortsätt med rätst över de resterande 3
m tills remmen når från den ena sidan av foten till den andra, sticka ytterligare 1 cm. Följande v från rätsidan stickas
så här: 1 rm, 1 omslag, 2 rm tills. Sticka 2 v rakt upp. Maska av. Sticka remmen på höger toffel på samma sätt, men
åt motsatt håll.
Montering
Sy hälsömmen. Sy fast överdelen mot sulan. Sy i knapparna.

FLICKTOFFLOR I TVÅ FÄRGER
Stickas som de enfärgade tofflorna, men i följande färger: Sulan stickas med färg B. Överdelen stickas med färg B
tills ökningarna för tårna är färdiga, sedan byts det till färg A. Kanten överst och remmen stickas med färg B.

POJKTOFFLOR MED 1 KNAPP
Gör så här

Lägg upp 23(27)31 m på st nr 3½ och sticka rätst. Samtidigt på det 2:a v i rätst ökas det så här: 1 rm, öka 1 m,
10(12)14 rm, öka 1 m, 1 rm, öka 1 m, 10(12)14 rm, öka 1 m, 1 rm = 27(31)35. Sticka 1 v räta. Följande v: 1 rm, öka
1 m, 11(13)15 rm, öka 1 m, 3 rm, öka 1 m, 11(13)15 rm, öka 1 m, 1 rm = 31(35)39 m. Upprepa ökn i varje sida och
på varje sida om de ökade m i mitten på vartannat v ytterligare 2 ggr = 39(43)47 m. Byt till st nr 4 och fortsätt med
slätst. Sticka 10 v. Sedan minskas det så här (varv 1 = rätsidan): Sticka 23(26)29 rm, lyft 1 m, sticka 1 rm och dra
den lyfta m över, vänd arb. Lyft 1 m som om den skulle stickas avig, 7(9)11 am, 2 am tills, vänd arb. Lyft 1 m, sticka
7(9)11 rm, lyft 1 m, sticka 1 rm och dra den lyfta m över, vänd arb. Upprepa de 2 sista v ytterligare 3(4)5 ggr och
upprepa sedan det näst sista v 1 gång till = 29(31)33 m. Lyft 1 m och sticka de resterande m räta. Sticka 1 v avigt
från avigsidan samtidigt som det ökas 6(4)6 m jämnt fördelat = 35(35)39 m. Byt till st nr 3½ och sticka 10 v i resårst
med 1 am, 1 rm. Nu delas arb så här: Sticka 17(17)19 m i resårst, sätt de resterande m på en tråd. Sticka ytterligare
9 v i resårst över m på st. Maska av löst. Sätt m från tråden tillbaka på st och sticka 10 v i resårst. Maska av löst.
Montering
Sy sömmen under foten och vidare upp längs hälen och skaftet mitt bak, se till att sömmen inte syns när skaftet viks
ner. Sy i knappen. Sy eller virka en knapphålsögla vid avm.kanten på skaftet (se bild).

POJKTOFFLOR MED 2 KNAPPAR
Gör så här
Lägg upp och sticka som pojktofflor med 1 knapp, men istället för att sticka resåren överst avmaskas m.
Kant överst (vänster toffel)
Lägg upp 16 m på st nr 3½ och sticka resårst så här: 1 rm, *2 rm, 2 am*, upprepa *-* och avsluta med 3 rm. Sticka 3
v med am över am och rm över rm. På följande v minskas det för knapphål så här: 3 rm, 2 am, 1 omslag, 2 rm tills, 2
am, 1 omslag, 2 rm tills, 2 am, 3 rm. Sticka 1 v i resårst som förut och sätt 1 märktråd i arb. Fortsätt resåren som
förut tills resåren mäter 18(18)20 cm. Maska av med rm över rm och am över am. Sticka kanten överst på höger
toffel på samma sätt, men åt motsatt håll.
Montering
Sy sömmen under foten och vidare upp längs hälen. Börja 2 cm från sömmen mitt bak och sy fast den resårstickade
kanten (börja vid märktråden) överst mot toffeln. Sy i knapparna.
Framställning och kopiering av mönstret för kommersiellt bruk förbjuden.
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