
Sirdar Baby Bamboo

Produktkod: 4936



Stickad jacka till baby

Storlek: 0-6mån(6-12mån)1-2år(2-3år)
Barnets omkrets: 41(46)51(56) cm
Plaggets mått: omkrets: 46(50)55(61) cm, hel längd: 26(31)36(43) cm, ärmens
innerlängd: 15(17)20(24) cm
Garnåtgång: F071 Sirdar Snuggly Baby Bamboo DK till jacka i tre färger: Färg 087
(färg A): 2(2)3(3) nystan, färg 105 (färg B): 1(1)1(1) nystan, färg 109 (färg C):
3(3)4(4) nystan, till enfärgad jacka: Färg 087: 4(5)6(8) nystan.
Stickor: nr 3½ och 4 eller enligt handlag
Tillbehör: 3 st knappar till varje jacka
Stickfasthet: 22 m och 28 v i dubbel moss-st på st nr 4 = 10 x 10 cm, 21 m och 33
v i moss-st på st nr 4 = 10 x 10 cm

JACKA I TRE FÄRGER

Bakstycke
Lägg upp 49(53)59(65) m på st nr 4 med färg A och sticka moss-st så här: Varv 1: 1 rm, *1 am, 1 rm*, upprepa *-*
hela v ut. Upprepa detta varv. När arb mäter 14(18)21(27) cm ökas det 1 m innanför den yttersta m i varje sida =
51(55)61(67) m. Byt till st nr 3½ och färg B och sticka 4 v rätst. Byt till st nr 4 och färg C. Nu stickas det dubbel
moss-st så här: Varv 1: Sticka rm. Varv 2: 1 rm, *1 am, 1 rm*, upprepa *-*. Varv 3: *1 am, 1 rm*, upprepa *-* tills det
återstår 1 m, 1 am. Varv 4: Stickas som varv 3. Varv 5: 1 rm, *1 am, 1 rm*, upprepa *-* hela v ut. Upprepa varv 2-5.
När arb mäter 26(31)36(43) cm avm det i varje sida för axlarna på vartannat v 8(8)9(11) m 1 gång och 9(9)10(11) m
1 gång = 17(21)23(23) m kvar på st. Maska av de resterande m.
Vänster framst: Lägg upp 29(31)34(37) m på st nr 4 med färg A och sticka så här: Varv 1: 1 rm, *1 am, 1 rm*,
upprepa *-* tills det återstår 0(0)1(0) m, sticka 0(0)1)0) am. Upprepa detta varv. När arb mäter 14(18)21(27) cm ökas
det 1 m innanför den yttersta m i början på följande v från avigsidan = 30(32)35(38) m. Byt till st nr 3½ och färg B.
Sticka 4 v i rätst. Byt till st nr 4 och färg C. Nu stickas det dubbel moss-st så här: Varv 1: Sticka rm. Varv 2: 1 rm, *1
am, 1 rm*, upprepa *-* och avsluta med 1(1)0(1) am. Varv 3: 1(1)0(1) rm, *1 am, 1 rm*, upprepa *-* och avsluta med
1 am. Varv 4: *1 am, 1 rm*, upprepa *-* och avsluta med 0(0)1(0) am. Varv 5: 0(0)1(0) rm, *1 am, 1 rm*, upprepa *-*
hela v ut. Upprepa varv 2-5. När arb mäter 23(28)33(39) cm avm det 10(12)13(13) mot mitt fram till hals. Sedan
minskas det 1 m mot mitt fram till hals på varje v 3 ggr = 17(17)19(22) m. När arb mäter 26(31)36(43) cm avm det
från sidan för axeln som på bakst.

Höger framstycke
Stickas som vänster framst, men åt motsatt håll.

Ärmar
Lägg upp 35(35)37(39) m på st nr 3½ med färg B. Sticka rätst tills ärmen mäter 6 cm. Byt till st nr 4 och färg C.
Sticka 1 v räta. Fortsätt med dubbel moss-st. Samtidigt på det 4:e v i dubbel moss-st ökas det 1 m i varje sida.
Upprepa ökn i varje sida på vart 22:a(6:e)6:e(6:e) v tills det är 39(45)45(45) m på st. Sedan upprepas ökn i varje
sida på vart 0(0)8:e(8:e) v 0(0)2(4) ggr = 39(45)49(53) m. När ärmen mäter 19(21)24(28) cm avm det i varje sida för
ärmkullen på vartannat v 2(3)2(3) m 2(5)1(6) ggr och 3(4)3(4) m 4(1)6(1) ggr = 7(7)9(9) m kvar på st. Maska av de
resterande m. Sticka den andra ärmen lika.

Huva
Sy axelsömmarna. Lägg upp 24(24)26(27) m på st nr 4 med färg C, sticka upp 23(25)25(27) m längs halsen bak och
lägg upp 24(24)26(27) m = 71(73)77(81) m. Sticka dubbel moss-st tills huvan mäter 16(17)18(19) cm. Nu avm det
24(24)26(27) m i varje sida = 23(25)25(27) m. Fortsätt med dubbel moss-st över de resterande m i ytterligare
11(11)12(12) cm. Maska av. Sy fast varje sida på huvan överst mot de 24(24)26(27) m som maskades av.

Kant ytterst längs huvan
Sticka upp m från rätsidan på st nr 3½ med färg B så här: Sticka upp 33(35)37(39) m längs höger sida av huvan,
23(25)25(27) m längs avm.kanten överst och 33(35)37(39) m längs vänster sida av huvan = 89(95)99(105) m.
Sticka 4 v i rätst. Maska av.
Knapphålsöglor: Lägg upp 33 m på st nr 3½ med färg B och sticka 1 v räta. Maska av med räta maskor. Sticka totalt
3 st knapphålsöglor.
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Montering
Sy i ärmarna längs 10(11)12(13) cm på varje sida om axelsömmen. Sy sidsömmarna, men lämna en öppning på
3(3)4(4) cm till sprund nederst i varje sida. Sy ärmsömmarna och se till att sömmen inte syns när kanten nederst
viks upp. Vik upp 2½ cm nederst på ärmen och fäst med några stygn. Lägg huvan mot halsen fram på jackan så att
varje ände på huvan ligger 5 m in från kanten mitt fram. Sy fast huvan mot framst. Sy ihop varje knapphålsögla längs
ca 4 cm, lämna ett hål för knappen. Sy fast knapphålsöglorna längs vänster framst (se bild). Sy fast knapparna längs
höger framst. Spänn upp plagget efter de angivna måtten, fukta och låt torka.

ENFÄRGAD JACKA

Bakstycke
Stickas som bakst på jacka i tre färger, men med endast 1 färg.

Vänster framstycke
Stickas som vänster framst på jacka i tre färger, men med endast 1 färg.

Höger framstycke
Stickas som höger framst på jacka i tre färger, men med endast 1 färg.

Ärmar
Stickas som ärmen på jacka i tre färger, men med endast 1 färg.

Huva
Stickas som huvan på jacka i tre färger, men med endast 1 färg.

Kant ytterst längs huvan
Stickas som kanten ytterst längs huvan på jacka i tre färger, men med endast 1 färg.

Knapphålsöglor
Stickas som knapphålsöglorna på jacka i tre färger, men med endast 1 färg.

Montering
Se jacka i tre färger.

Framställning och kopiering av mönstret för kommersiellt bruk förbjuden.
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