
teetee Bamboo & Co

Produktkod: BAM115



Klänning

Modell: Piia Maria Pekkanen
Storlek: 2-3 (4-5) 6-7 år
Plaggets mått: övervidd 62 (64) 66 cm, hel längd 55 (58) 61cm
Garnåtgång: teetee bamboo&co (50 g / ca 140 m, 52 % bambuviskos, 48
% bomull)
rött (13) 100 g, ljusrött (21) 100 g, grönt (03) 50 g, brunt (07) 50 g, teetee
Aurea (50 g / 125 m, 50 % alpacka, 50 % silke) rött (105) 100 g
Stickor: rundstickor nr 3, 2 strumpstickor nr 4 eller de stickor du behöver
för att få exakt masktäthet.
Masktäthet: 27 m slätstickning = 10 cm, 22 m slätstickning i oket = 10 cm
Mönsterstickning: 1 r, 1 a -resår, mönsterstickning enligt diagrammet,
mönsterstickning med ränder:
Rand 1: 5 varv slätst med grönt
Rand 2: *1 varv avigt, 1 varv rätt med ljusrött *, upprepa *-* 4 ggr (= 8
varv)
Rand 3: 1 varv avigt, 1 varv rätt, 1 varv avigt med brunt
Rand 4: 3 varv slätst med ljusrött
Rand 5: 5 varv slätst med rött
Rand 6: 6 varv slätst med Aurea
Rand 7: *1 varv avigt, 1 varv rätt med grönt*, upprepa *-* 2 ggr, 1 varv
avigt med grönt (= 5 varv)
Rand 8: 1 varv rätt, 1 varv avigt, 4 varv slätst med brunt
Rand 9: 1 varv avigt, 4 varv slätst med ljusrött
Rand 10: 5 varv slätst med rött
Rand 11: *1 varv avigt, 1 varv rätt *, upprepa *-* 3 ggr, 1 varv avigt (= 7 varv) med Aurea
Rand 12: 3 varv slätst med rött
Upprepa ränderna 1-12.
Fram- och bakstycke
Lägg upp 176(182)188 m med rött på de tunnare st. Sticka runt 8 varv 1 r, 1 a –resår och 1 varv rätt. Fortsätt i
mönsterst med ränder tills arb mäter 19(25)30 cm. Gör minskningarna på nästa varv enligt följande: 1 r, öhpt
(=överdragshoptagning), 82(85)88 r, 2 rm tills, 2 r, öhpt, 82(85)88 r, 2 rm tills, 1 r. Upprepa minskningarna ytterligare
3 ggr vart 9:e varv. = 160(166)172 m
Fortsätt i mönsterst med ränder. När arb mäter 33(40)47 cm, börja med minskningarna för ärmhål. Placera 80(83)86
m på en hjälptråd till bakstycket och låt dem vänta. Fortsätt med att sticka fram och tillbaka på framstyckets
80(83)86 m. Maska av 3(3)4 m i början av st på följande 2 varv. Minska 1 m i båda sidorna alltid i början av st
vartannat varv sammanlagt 12 ggr. När du har stickat 8 varv efter avmaskningarna för ärmhålet, börja med
minskningarna för halsen: Sticka 24(25)25 m, placera dem på en hjälptråd och låt vänta, maska av 18(19)20 m. = 
24(25)25 m
Sticka varvet ut (vänster sida av framstycke). Fortsätt med minskningarna för ärmhål vartannat varv och gör
minskningarna för halsen vartannat varv alltid i början av st enligt följande: 1x4 m, 1x3 m, 4x2 m. Maska av de
resterande 3(2)2 m rätt.
Ta tillbaka hjälptrådens m för höger sida och sticka som spegelbild till vänster sida.
Ta tillbaka hjälptrådens m för bakstycke. Gör minskningarna för ärmhål på samma sätt som på framstycket. När du
har stickat 14 varv efter avmaskningarna för ärmhål börja med minskningarna för halsen: sticka 18(19)19 m och
placera dem till en hjälptråd och låt vänta. Maska av 24(25)26 m. = 18(19)19 m. Sticka varvet ut (= vänster sida av
bakstycket). Gör minskningarna för halsen vartannat varv alltid i början av st enligt följande: 2x3 m, 3x2 m. Maska av
de resterande 3(2)2 m rätt. Ta tillbaka hjälptrådens m för höger sida och sticka som spegelbild till vänster sida.
Ärmar
Börja med den färg som du har använt 7 varv nedanför början av ärmhålet på fram- och bakstycket och fortsätt i
mönsterst med ränder från samma rand i mönsterrapporten också i ärmarna. Lägg upp 62(65)68 m på de tunnare st.
Sticka mönsterst med ränder, men sticka de första 5 varven i 1 r, 1 a –resår. Sticka 2 varv och börja sedan med
raglanminskningarna. Gör minskningarna i båda sidorna alltid i början av st enligt följande: 1x4 m, 12x1 m. Maska av
de resterande 30(33)36 m rätt när arb mäter 8 cm. Sy ärm- och raglansömmarna.
Ok
Lägg upp 24(28)28 m på de grövre st med Aurea. Sticka enligt diagrammet. Upprepa mönsterrapporten 10(11)11
ggr. Sy ihop eller masksy ändarna av oket. Placera sömmen mitt bak och sy i oket längs halsen.

Förklaringarna i diagrammet:
1 oikea s, neulo op oikein ja np nurin = 1 rm, sticka rätt på räts, avigt på avigs
1 nurja s, neulo op nurin ja np oikein = 1 am, sticka avigt på räts, rätt på avigs
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lyhennetty krs, silmukoita ei neulota = ett förkortat varv, sticka inte maskorna
käänny = vänd
siirrä 3 s apupuikolle työn taakse, 3 o, 3 o apupuikolta = lyft över 3 m till en flätst och håll bakom arb, sticka 3 r,
sticka flätstickans maskor rätt  
siirrä 3 s apupuikolle työn eteen, 3 o, 3 o apupuikolta = lyft över 3 m till en flätst och håll framför arb, sticka 3 r, sticka
flätstickans maskor rätt

etukpl = framstycke
takakpl = bakstycke
hiha = ärm
kaarroke = ok
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