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Tröja och kofta i Sirdar Snuggly Baby Bamboo dk

Tröja 

Modell: Sirdar
Storlek: 0-6 mån – 6-12 mån – 1-2 år – 2-3 år – 4-5 år – 6-7 år
Plaggets mått: övervidd 45-50-55-61-66-70 cm, hel längd 24-28-32-38-42-48 cm, ärmens innerlängd 15-17-20-
24-29-33 cm
Garnåtgång: F071 Snuggly Baby Bamboo DK (50 g / 95 m, 80% bambu, 20% ull), fg 170, 3-3-4-5-6-7 nystan
Stickor: nr 3 och 4 eller de stickor du behöver för att få exakt masktäthet
Masktäthet: 22 m och 31 varv mönsterstickning, 22 m och 28 varv slätstickning på stickor nr 4 = 10x10 cm
Mönsterstickning: rätstickning: sticka alla varv rätt, slätstickning: sticka rätt på räts, avigt på avigs,
mönsterstickning: sticka enl diagram
Tillbehör: 3 knappar
Garnalternativ: Snuggly DK, Snuggly Baby Cotton DK

Bakstycke
Lägg upp 49-55-61-67-73-77 m på stickor nr 3. Sticka 4 varv rätst. Byt till stickor nr 4 och börja med mönsterst enl
diagram. Börja från den enl stl markerade m i höger sida, upprepa mönsterrapporten på 6 m markerad med grått,
sticka fram till den enl stl markerade m i vänster sida. När arb mäter 18-22-26-31-35-41 cm, avsluta med ett varv
från avigs. Fortsätt i mönsterst och sticka ytterligare 8-8-8-12-12-12 varv. Sticka 19-21-22-25-26-28 m, sätt de
mittersta 11-13-17-17-21-21 m på en tråd för halsen och sticka var sida för sig. Sticka 1 varv och minska därefter 1
m 3 ggr i halskanten varje varv. Sticka 5 varv och maska därefter av de resterande 16-18-19-22-23-25 m på en gång
för axeln. Gör minskningarna lika på andra sidan, men sticka de sista 5 varven i rätst på stickor nr 3.

Framstycke
Sticka lika som bakstycke, tills arb mäter 18-22-26-31-35-41 cm. Sticka 20-22-23-26-28-30 m, sätt de mittersta 9-1-
-15-15-17-17 m på en tråd för halsen och sticka var sida för sig. Sticka 1 varv och minska därefter 1 m 3 ggr i
halskanten varje varv och ytterligare 1 m 1-1-1-1-2-2 ggr vartannat varv
= 16-18-19-22-23-25 m. Sticka 7-7-7-11-9-9 varv och byt därefter till stickor nr 3. Sticka 2 varv rätst och gör
knapphål på nästa varv enl följande: sticka 3-3-3-3-4-4 rm, omsl, 2 rm tills, 4-5-6-7-7-8 rm, omsl, 2 rm tills, 5-6-6-
8-8-9 rm. Sticka 2 varv rätst och maska av. Gör minskningarna för halsen lika på den andra sidan och sticka 11-1-
-11-15-13-13 varv mönsterst efter sista minskningen. Maska av.

Ärm
Lägg upp 31-31-33-33-37-39 m på stickor nr 3 och sticka 4 varv rätst. Byt till stickor nr 4 och börja med slätst. Öka 1
m i båda sidorna på 3:e varvet och upprepa ökningarna ytterligare vart 8:e-4:e-4:e-6:e-8:e-8:e varv, tills det finns 39-
41-39-43-47-49 m på stickan. Upprepa ökningarna ytterligare vart 6:e-6:e-8:e-10:e-10:e varv i stl 6-12 mån–1-2
år–2-3 år–4-5 år–6-7 år = 45-49-49-53-57 m. När arb mäter 15-17-20-24-29-33 cm, maska av i båda sidorna alltid i
början av varvet för ärmkullen 2-3-2-2-2-3 m sammanlagt 2-5-1-1-2-4 ggr (= 31-15-45-45-45-33 m) och ytterligare 3-
4-3-3-3-3 m 4-1-6-6-6-4 ggr. Maska av de resterande 7-7-9-9-9-9 m på en gång. Sticka den andra ärmen lika.
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Halskant
Sy höger axelsöm. Plocka upp och sticka rätt på stickor nr 3 från räts 3 m längs vänster knapphålskant, 11-11--
1-14-14-14 m längs vänster sida av framhals, sticka 9-11-15-15-17-17 rm från tråden, plocka upp och sticka rätt 13-
13-13-16-16-16 m längs höger sida av framhals, 7 m längs höger sida av bakhals, sticka 11-13-17-17-21-21 rm från
tråden, plocka upp och sticka rätt 5 m längs vänster sida av bakhals och 3 m längs knapphålskant bak = 62-66--
4-80-86-86 m. Sticka 1 varv rätt. Sticka 3 rm, omsl, 2 rm tills, sticka resten av varvet rätt. Sticka ytterligare 2 varv
rätst. Maska av.

Montering
Sy knapphålskanterna på varandra i sidan. Sy i ärmarna ca 10-11-12-13-14-15 cm ner från vardera axel. Sy sid- och
ärmsömmarna. Sy i knapparna. Spänn upp plagget enl de angivna måtten, fukta och låt torka.

 

Kofta

Modell: Sirdar
Storlek: 0-6 mån – 6-12 mån – 1-2 år – 2-3 år – 4-5 år – 6-7 år
Plaggets mått: övervidd 45-50-55-61-66-70 cm, hel längd 24-28-32-38-42-48 cm, ärmens innerlängd 15-17-20-
24-29-33 cm
Garnåtgång: F071 Snuggly Baby Bamboo DK (50 g / 95 m, 80% bambu, 20% ull), fg 109, 3-3-4-5-6-7 nystan
Stickor: nr 3 och 4 eller de stickor du behöver för att få exakt masktäthet
Masktäthet: 22 m och 31 varv mönsterstickning, 22 m och 28 varv slätstickning på stickor nr 4 = 10x10 cm
Mönsterstickning: rätstickning: sticka alla varv rätt, slätstickning: sticka rätt på räts, avigt på avigs,
mönsterstickning: sticka enl diagram
Tillbehör: 4-4-4-5-5-5 knappar
Garnalternativ: Snuggly DK, Snuggly Baby Cotton DK

Bakstycke
Lägg upp 49-55-61-67-73-77 m på stickor nr 3. Sticka 4 varv rätst. Byt till stickor nr 4 och börja med mönsterst enl
diagram. Börja från den enl stl markerade m i höger sida, upprepa mönsterrapporten på 6 m markerad med grått,
sticka fram till den enl stl markerade m i vänster sida. När arb mäter 24-28-32-38-42-48 cm, maska av 8-9-9-1-
-11-12 m och därefter ytterligare 8-9-10-11-12-13 m i båda sidorna alltid i början av varvet för axeln. Maska av de
resterande 17-19-23-23-27-27 m på en gång.

Vänster framstycke
Lägg upp 23-26-29-32-35-37 m på stickor nr 3 och sticka 4 varv rätst. Byt till stickor nr 4 och börja med mönsterst
enl diagram. Börja från den enl stl markerade m i höger sida, upprepa mönsterrapporten på 6 m markerad med grått,
sticka till vänster sida av diagrammet i alla stl (inte till den enl storleken markerade m, som på bakstycket). När arb
mäter 14-17-20-25-28-33 cm, minska 1 m i halskanten på nästa varv och upprepa minskningarna ytterligare 0-0--
-2-4-3 ggr vartannat varv (= 22-25-26-29-30-33 m) och därefter 6-7-7-7-7-8 ggr vart 4:e varv = 16-18-19-22-23-25 m.
När arb mäter 24-28-32-38-42-48 cm, maska av 8-9-9-11-11-12 m i sidan för axeln. Sticka 1 varv och maska
därefter av de resterande 8-9-10-11-12-13 m på en gång.  

Höger framstycke
Sticka höger framstycke lika, fast spegelvänt.

Ärm
Lägg upp 31-31-33-33-37-39 m på stickor nr 3 och sticka 4 varv rätst. Byt till stickor nr 4 och börja med slätst. Öka 1
m i båda sidorna på 3:e varvet och upprepa ökningarna ytterligare vart 8:e-4:e-4:e-6:e-8:e-8:e varv, tills det finns 39-
41-39-43-47-49 m på stickan. Upprepa ökningarna ytterligare vart 6:e-6:e-8:e-10:e-10:e varv i stl 6-12 mån–1-2
år–2-3 år–4-5 år–6-7 år = 45-49-49-53-57 m. När arb mäter 15-17-20-24-29-33 cm, maska av i båda sidorna alltid i
början av varvet för ärmkullen 2-3-2-2-2-3 m sammanlagt 2-5-1-1-2-4 ggr (= 31-15-45-45-45-33 m) och ytterligare 3-
4-3-3-3-3 m 4-1-6-6-6-4 ggr. Maska av de resterande 7-7-9-9-9-9 m på en gång. Sticka den andra ärmen lika.

Höger framkant
Sy axelsömmarna. Plocka upp och sticka rätt på stickor nr 3 från räts 35-41-49-59-67-77 m längs framkant, 28-3-
-32-36-38-40 m längs framhals och 9-10-12-12-14-14 m längs bakhals till mitt bak = 72-81-93-107-119-131 m.
Sticka 4 varv rätst. Maska av.

Vänster framkant
Plocka upp och sticka rätt på stickor nr 3 från räts 9-10-12-12-14-14 m längs andra sidan av bakhals, 28-30-32-
36-38-40 m längs framhals och 35-41-49-59-67-77 m längs framkant = 72-81-93-107-119-131 m. Sticka 1 varv rätt



och gör knapphål på nästa varv enl följande: sticka rätt, tills det återstår 35-41-47-57-65-73 m på stickan, omsl, 2 rm
tills, (8-10-12-11-13-15 rm, omsl, 2 rm tills) 3-3-3-4-4-4 ggr, 3 rm. Sticka 2 varv rätst. Maska av.

Montering
Sy i ärmarna ca 10-11-12-13-14-15 cm ner från vardera axel. Sy sid- och ärmsömmarna. Sy sömmen i halskanten
mitt bak. Sy i knapparna. Spänn upp plagget enl de angivna måtten, fukta och låt torka.

sticka rätt på räts, avigt på avigs

sticka avigt på räts, rätt på avigs
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