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SMART BARN
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Barnestrikk i SMART er perfekt til lek ute
og inne. Vi viser her en kolleksjon som er
laget med en sammensetning av farger
og mønster som gjør at den både er
fargerik og gøy å strikke, samtidig som 
den matcher høstens trendbilde.
Se etter Vanskelighetsgrad
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Nr 1
Raglankofta
med mönsterbårder
Storlek:
(2) 4 (6-8) 10 (12) år
Plaggets mått:
Övervidd: (58) 65 (73) 80 (87) cm
Hel längd: (38) 42 (50) 53 (54) cm
Ärmlängd: (25) 28 (34) 36 (40) cm
Alla mått gäller färdigt plagg, kroppsmått +
rörelsevidd. Dessa mått är beräknade efter
angiven masktäthet.

Byt till rundst 3½.
Lägg upp 5 nya m i slutet på v =
uppklippsm, som inte är med i
diagram eller angivna m-antal.
Sätt ett märke runt 1 m i var sida
med (28) 32 (36) 40 (44) m på vart
framstycke och (63) 71 (79) 87
(95) m på bakstycket.
Sticka enl diagram till arb mäter
ca (27) 30 (36) 38 (38) cm, börja
vid pil för vald storlek.
Maska av för ärmhål 7 m i var sida
(= 3 m på var sida om märket +
märkm).
Lägg arb åt sidan, och sticka
ärmarna.

Garn:
SMART (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, ALPAKKA, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
OBS! Väljer du ett av garnalternativen,
kontrollera meter antalet på garnet.

Garnåtgång:
Ljus gråmelerat 1032: (4) 4 (5) 6
(7) nystan
Sjögrön 7024: 1 nystan alla storl
Röd 4109: (50) 50 (50) 50 (100)
gram
Rosa 4715: 1 nystan alla storl
Orange 2708: 1 nystan alla storl
Olivgrön 9544: (1) 1 (1) 2 (2)
nystan
Blek petrol 7212: 1 nystan alla
storl
Mellanblå 5904: 1 nystan alla storl
Tillbehör:
(6) 7 (7) 8 (8) knappar
Rekommenderande stickor:
Rundst och strumpst 3 och 3½
mm
Masktäthet:
22 m slätst på st 3½ = 10 cm
Nr på stickan är bara vägledande. Får du fler
antal m på 10 cm, byt till tjockare st, får du
mindre antal m på 10 cm byt till tunnare st.

Fram- och bakstycke:
Lägg upp med ljus gråmelerat på
rundst 3, (121) 137 (153) 169
(185) m. Sticka 4 cm resår fram
och tillbaka enl följande:
(1:a v = avigs) 1 kantm, 1 am, *1
rm, 1 am*, sluta med 1 kantm.

Ärm:
Lägg upp med ljus gråmelerat på
strumpst 3, (36) 38 (40) 42 (44) m.
Sticka runt i resår 1 rm, 1 am i 3
cm. Byt till strumpst 3½.
Sticka 1 v, samtidigt som det
ökas 1 m i början av v.
Sätt ett märke runt denna m =
märkm.
TIPS! Mät ut ärmlängden på framoch bakstycket för att se hur
diagrammet börjar för att kunna
sluta på samma v som på framoch bakstycket.
Sticka enl diagram till arb mäter 5
cm, räkna ut från mitt på ärmen
hur diagrammet börjar.
Öka 1 m på var sida om märkm.
Upprepa ökningen med ca (3½)
3½ (3) 3 (3) cm totalt (6) 7 (10) 11
(12) ggr = (49) 53 (61) 65 (69) m.
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De ökade m stickas i mönster.
Sticka till arb mäter (25) 28 (34) 36
(40) cm, sluta med samma v som
på fram- och bakstycket.
Maska av 6 m mitt under ärmen (=
3 m + märkm + 2 m).
Lägg arb åt sidan, och sticka en
ärm till på samma sätt.
Raglanminskning:
Sätt in ärmarna på fram- och
bakstycke = (193) 217 (249) 273
(297) m.
Sätt ett märke i var sammanfogning = 4 märker.
Börja v mitt fram.
Forsätt sticka enl diagram,
samtidigt som det minskas för
raglan på 2:a v enl följande:

Sticka till 2 m före märket, lyft av 1
m rätt, 1 rm, drag den lyfta m över,
2 rm tillsammans = minskat 8 m.
Upprepa minskningen vartannat v
totalt (12) 13 (16) 18 (19) ggr.
Maska av på framstycket för
halsen de mittersta (11) 13 (15) 17
(19) m (inkl uppklippsm).
Sticka fram och tillbaka och maska
av för halsen ytterligare 2 m i
början av varje v, samtidigt som
det minskas för raglan som
tidigare där det är möjligt till det är
minskat totalt (16) 17 (20) 22 (23)
ggr på bakstycket.
Låt m vara på en hjälpst till hals.
Montering:
Sy två täta maskinsömmar mitt
fram, och klipp upp mellan
sömmarna.
Vänster framkant:
Sticka upp utmed framkanten med
ljus gråmelerat på rundst 3 ca (91)
95 (101) 111 (119) m. M-antalet
skall vara delbart med 2+1.
Sticka 3 cm resår fram och tillbaka
som på fram- och bakstycket.
Maska av i resår.
Höger framkant:
Sticka lika vänster framkant, men
gör (6) 7 (7) 8 (8) knapphål efter
1½ cm.
Det nedersta ca 2 cm från kanten,
det översta i halskanten som
stickas efteråt och de övriga med
jämna mellanrum.
Knapphål: Maska av 2 m, som åter
läggs upp på nästa v.
Belägg utmed framkanterna:
Sticka upp från avigs 1 m i varje m
i första v på framkant med ljus
gråmelerat på rundst 3. Sticka 4 v
slätst fram och tillbaka.
Maska av.
Vik belägget över sårkanten och
sy till med små stygn.
Halskant:
Ta med m från hjälpst och sticka
upp 1 m i varje m/v, men hoppa
över var 4:e m/v över de
avmaskade m utmed halsen och
över framkanterna med ljus
gråmelerat på rundst 3.
Sticka 3 cm resår fram och tillbaka
som på fram- och bakstycket,
samtidigt som m-antalet regleras
till (97) 101 (105) 109 (109) m på
första v.

OBS! gör efter 1½ cm det sista
knapphålet över de övriga.
Maska av i resår.
Sy ihop under ärmarna.
Sy i knappar.

Nr 2
Flätjumper
Storlek:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mått:
Övervidd: (64) 68 (73) 76 (80) 86
cm
Hel längd: (38) 42 (46) 50 (54) 56
cm
Ärmlängd: (23) 26 (29) 32 (35) 40
cm, eller önskad längd
Alla mått gäller färdigt plagg, kroppsmått +
rörelsevidd. Dessa mått är beräknade efter
angiven masktäthet.

Garn:
SMART (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, ALPAKKA, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
OBS! Väljer du ett av garnalternativen,
kontrollera meter antalet på garnet.

Garnåtgång:
Natur 1012: (5) 6 (7) 7 (8) 9 nystan
Rekommenderade stickor:
Rundst 4 och 4½ mm
Liten rundst 4 till halskant
Masktäthet:
18 m slätst och 25 m mönster på
st 4½ = 10 cm
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Nr på stickan är bara vägledande. Får du fler
antal m på 10 cm, byt till tjockare st, får du
mindre antal m på 10 cm byt till tunnare st.

Kantm, stickas rät på alla v

Bakstycke:
Lägg upp på rundst 4, (67) 71 (75)
77 (81) 87 m. Sticka 7 v resår fram
och tillbaka enl följande:
(1:a v = avigs) 1 kantm, 1 am, *1
rm, 1 am*, upprepa från *-*, sluta
med 1 kantm.
Byt till rundst 4½, och sticka enl
följande:
(1:a v = räts) 1 kantm (11) 13 (15)
16 (18) 21 am (= am på räts, rm
på avigs), sticka första v i
diagrammet, sluta med (11) 13
(15) 16 (18) 21 am, 1 kantm = (75)
79 (83) 85 (89) 95 m.
Sticka med denna indelning till arb
mäter (28) 31 (34) 37 (40) 41 cm.
Maska av för ärmhål 4 m i var
sida.
Sticka enl diagram som tidigare,
samtidigt som det avmaskas för
ärmhål i var sida vartannat v
(2,2,1,1) 2,2,1,1 (3,2,1,1) 3,2,1,1
(3,2,1,1) 3,2,1,1,1 m.
Sticka till arb mäter (36) 40 (44) 48
(52) 54 cm.

Maska av för nacken de mittersta
(15) 15 (17) 17 (19) 21 m, och
sticka var sida för sig.
Maska av för nacken vartannat v
ytterligare 3,2 m.
Sticka till arb mäter (38) 42 (46) 50
(54) 56 cm.
Maska av axelns (15) 17 (17) 18
(19) 20 m.
Sticka andra sidan på samma sätt,
men åt motsatt håll.
Framstycke:
Lägg upp och sticka lika
bakstycket till arb mäter (34) 38
(42) 46 (49) 51 cm.
Maska av för halsen de mittersta
(9) 9 (11) 11 (13) 15 m, och sticka
var sida för sig.
Maska av för halsen vartannat v
ytterligare 3,2,1,1,1 m.
Sticka till arb mäter (38) 42 (46) 50
(54) 56 cm.
Maska av axelns (15) 17 (17) 18
(19) 20 m.
Sticka den andra sidan på samma
sätt, men åt motsatt håll.
Ärmar:
Lägg upp på rundst 4, (33) 35 (35)
37 (39) 39 m.
Sticka fram och tillbaka i resår
som på bakstycket.
Byt till rundst 4½, och sticka enl
följande: 1 kantm, (6) 7 (7) 8 (9) 9
am, sticka diagrammet första v
för ärm, sluta med (6) 7 (7) 8 (9) 9
am, 1 kantm.
Sticka med denna indelning,
samtidigt när arb mäter 5 cm,
ökas 1 m innanför kantm i var
sida.
Upprepa ökningen med ca (3½)
3½ (3½) 3 (3) 3 cm mellanrum
totalt (5) 6 (7) 8 (9) 10 ggr = (43)
47 (49) 53 (57) 59 m.
Sticka till ärmen mäter ca (23) 26
(29) 32 (35) 40 cm, eller önskad
längd.
Maska av för ärmhål 4 m i var
sida.
Maska av för ärmhålen vartannat v
ytterligare i var sida
(3,2,1,1,1,2,3)
3,2,2,1,1,1,2,3
(3,2,2,1,1,1,1,2,4) 3,2,2,1,1,1,1,3,4
(3,2,2,1,1,1,1,1,3,5)
3,2,2,1,1,1,1,1,1,3,6 m.
Maska av de resterande (9) 9 (9)
11 (11) 11 m.

Montering:
Sy ihop axlarna.
Halskant:
Sticka upp på rundst 4 ca (64) 64
(68) 68 (72) 72 m. M-antalet skall
vara delbart med 2.
Sticka runt i resår 1 rm, 1 am i ca
2½ cm.
Maska av löst i resår.
Sy ihop sidorna.
Sy ihop ärmarna, och sy i dom.

Nr 3
Jumper i vävstickning
Storlek:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mått:
Övervidd: (64) 68 (72) 76 (80) 84
cm
Hel längd: (38) 42 (46) 50 (54) 54
cm
Ärmlängd: (25) 29 (32) 35 (38) 40
cm, eller önskad längd
Alla mått gäller färdigt plagg, kroppsmått +
rörelsevidd. Dessa mått är beräknade efter
angiven masktäthet.

Garn:
SMART (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, ALPAKKA, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
OBS! Väljer du ett av garnalternativen,
kontrollera meter antalet på garnet.

Garnåtgång:
Blå (bottenfärg) 6355: (3) 4 (4) 5
(6) 7 nystan
Sjögrön (mönsterfärg nertill) 7024:
(1) 2 (2) 3 (4) 4 nystan
Blekt petrol (mönsterfärg upptill)
7212: (1) 1 (1) 2 (2) 3 nystan
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 4 mm
Masktäthet:
20 m mönster på st 4 = 10 cm
Nr på stickan är bara vägledande. Får du fler
antal m på 10 cm, byt till tjockare st, får du
mindre antal m på 10 cm byt till tunnare st.
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Vävmönster 1:
Varv 1 (räts):
*1 rm, lyft av 1 m rätt med tråden
framför arb*, upprepa från *-* v
runt.
Varv 2 (avigs):
Slätst (rm på räts, am på avigs).
Varv 3:
*Lyft av 1 m rätt av med tråd
framför arb, 1 rm*, upprepa från *-*
v runt.
Varv 4 (avigs):
Slätst (rm på räts, am på avigs).
Upprepa varv 1-4.
Vävmönster 2:
Varv 1 (räts):
*3 rm, lyft av 1 m rätt med tråd
framför arb*, upprepa från *-* v
runt.
Varv 2 (avigs):
Slätst (rm på räts, am på avigs).
Varv 3:
Sticka 1 rm, *lyft av 1 m rätt med
tråd framför arb, 3 rm*, upprepa
från *-* v runt.
Varv 4 (avigs):
Slätst (rm på räts, am på avigs).
Upprepa varv 1-4.
Fram- och bakstycke:
Lägg upp med blå på rundst 4,
(128) 136 (144) 152 (160) 168 m.
Sticka runt i resår 1 rm, 1 am i (4)
4 (5) 5 (6) 6 cm.
Sticka 1 v slätst.
Sätt ett märke i var sida med (64)
68 (72) 76 (80) 84 m på var del.
Byt till sjögrön och sticka
vävmönster 1, som stickas
växelvis 2 v med sjögrön och 2 v
med blå.
Sticka till arb mäter ca (26) 29 (32)
35 (38) 38 cm, sluta med varv 4:a i
vävmönster 1.
Maska av för ärmhål på sist v 4 m i
var sida (= 2 m på var sida om
märkena).
Sticka var del för sig.
Bakstycke:
= (60) 64 (68) 72 (76) 80 m.
Sticka 1 avigt v från avigs med
sjögrön.
Byt till blekt petrol och sticka
vävmönster 2 fram och tillbaka
som stickas växelvis 2 v med
petrol och 2 v med blå, samtidigt

som det avmaskas för ärmhål enl
följande:
Maska av i var sida vartannat v
(2,1,1) 2,1,1 (2,1,1,1) 2,1,1,1
(2,1,1,1) 2,1,1,1 m = (52) 56 (58)
62 (66) 70 m.
Sticka till arb mäter (36) 40 (44) 48
(52) 52 cm.
Sätt för nacken de mittersta (22)
24 (24) 26 (28) 30 m på en nål
eller en tråd, och sticka var sida
för sig. Maska av för nacken
vartannat v 1,1 m = (13) 14 (15)
16 (17) 18 m kvar till axeln.
Sticka till arb mäter (38) 42 (46) 50
(54) 54 cm.
Maska av. Sticka andra sidan på
samma sätt, men åt motsatt håll.
Framstycke:
= (60) 64 (68) 72 (76) 80 m.
Sticka lika bakstycke till arb mäter
ca (34) 38 (42) 46 (50) 50 cm. Sätt
för halsen de mittersta (8) 10 (10)
12 (14) 16 m på en nål eller en
tråd och sticka var sida för sig.
Maska av för halsen vartannat v
3,2,2,1,1 m.
Sticka till arb mäter (38) 42 (46) 50
(54) 54 cm, sluta med samma v i
mönstret som på bakstycke.
Maska av.
Sticka andra sidan på samma sätt,
men åt motsatt håll.
Ärmar:
Lägg upp med blå på strumpst 4,
(32) 34 (34) 36 (38) 38 m. Sticka
runt i resår som på fram- och
bakstycke.
Sätt ett märke runt första och sista
m = märkm. Sticka 1 v slätst. Byt
till sjögrön och sticka vävmönster
1, som stickas växelvis 2 v med
sjögrön och 2 v med blå,
samtidigt som det ökas 1 m på
var sida om märkm. Upprepa
ökningen med ca (3½) 3½ (3½) 3
(3) 3 cm mellanrum totalt (6) 7 (9)
10 (11) 11 ggr = (44) 48 (52) 56
(60) 60 m. Sticka till ärmen mäter
(25) 29 (32) 35 (38) 40 cm, eller
önskad längd. OBS! Sluta med
samma v (och färg) som på framoch bakstycket.
Maska av 4 m mitt under ärmen.
Ärmkulle:
Sticka 1 avigt v (från avigs med
sjögrön).

Byt till blekt petrol och sticka
vävmönster 2 fram och tillbaka
som stickas växelvis 2 v med
petrol och 2 v med blå, samtidigt
som det avmaskas för ärmkullen i
var sida vartannat v enl följande:
Maska av 2 m, och därefter 1 m till
det återstår (26) 28 (30) 34 (36) 36
m.
Maska därefter av i var sida
vartannat v 2,2,3,4 m.
Maska av de resterande m.
Montering:
Sy ihop axlarna. Sy i ärmar.
Halskant:
Sticka upp runt halsen med blå på
rundst 4 ca (80) 84 (88) 92 (96) 96
m (inkl m från nålarna). Sticka runt
i resår 1 rm, 1 am i (5) 5 (6) 6 (6) 6
cm.
Maska av i resår. Vik kanten
dubbel mot avigs och sy till med
elastiska stygn.

Nr 4
Kjol
Storlek:
(2) 4 (6) 8 (10) år
Plaggets mått:
Midjevidd: (52) 56 (58) 64 (68) cm
Vidd nertill: (87) 96 (100) 109
(113) cm
Hel längd: (22) 24 (27) 33 (38) cm
Alla mått gäller färdigt plagg, kroppsmått +
rörelsevidd. Dessa mått är beräknade efter
angiven masktäthet.

Garn:
SMART (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, ALPAKKA, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
OBS! Väljer du ett av garnalternativen,
kontrollera meter antalet på garnet.

Garnåtgång:
Rosa 4715: (2) 2 (2) 3 (3) nystan
Mörk cerise 4600: (1) 2 (2) 2 (3)
nystan
Tillbehör:
Resår (3) 3 (4) 4 (4) cm bred
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Rekommenderade stickor:
Rundst 3 och 3½ mm
Masktäthet:
22 m slätst på st 3½ = 10 cm
Nr på stickan är bara vägledande. Får du fler
antal m på 10 cm, byt till tjockare st, får du
mindre antal m på 10 cm byt till tunnare st.

Lägg upp med mörk cerise på
rundst 3½, (192) 210 (220) 240
(248) m. Sticka runt i slätst i 2 cm,
sticka 1 avigt v = vikv. Alla mått
tas härifrån.
Fortsätt sticka slätst till arb mäter
(6) 7 (7) 10 (11) cm. Minska (32)
40 (40) 40 (38) m jämnt fördelat =
(160) 170 (180) 200 (210) m.
Sticka till arb mäter (9) 10 (11) 14
(16) cm. Sticka enl diagram.
Fortsätt med rosa, och sticka till
arb mäter (12) 14 (15) 20 (22) cm.
Minska (28) 28 (30) 34 (34) m
jämnt fördelat = (132) 142 (150)
166 (176) m.
Sticka till arb mäter (19) 21 (23) 29
(34) cm, minska (18) 18 (22) 26
(26) m jämnt fördelat = (114) 124
(128) 140 (150) m.
Byt till rundst 3 och sticka runt i
resår 1 rm, 1 am i (3) 3 (4) 4 (4)
cm.
Sticka 1 avigt v.
Sticka slätst i (3) 3 (4) 4 (4) cm.
Maska av löst.
Montering:
Vik i vikv i midjan mot avigs och sy
till med elastiska stygn, men
lämna en öppning till att trä i
resåren.
Trä resåren genom midjekanten
och sy igen öppningen.
Vik kanten nertill mot avigs i vikv,
och sy till med små stygn.

Nr 5A
Randiga byxor
Storlek:
(2) 4 (6) 8 år
Plaggets mått:
Benlängd: (34) 42 (50) 58 cm, eller
önskad längd
Midjevidd: (58) 60 (61) 63 cm
Alla mått gäller färdigt plagg, kroppsmått +
rörelsevidd. Dessa mått är beräknade efter
angiven masktäthet.

Garn:
SMART (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, ALPAKKA, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
OBS! Väljer du ett av garnalternativen,
kontrollera meter antalet på garnet.

Garnåtgång:
Grön 8264: (2) 2 (3) 4 nystan
Mörk cerise 4600: (2) 2 (2) 3
nystan
Sjögrön 7236: (2) 2 (3) 3 nystan
Tillbehör:
Passande lång resår till midjan
Rekommenderande stickor:
Rundst och strumpst 3 och 3½
mm
Masktäthet:
22 m slätst på st 3½ = 10 cm
Nr på stickan är bara vägledande. Får du fler
antal m på 10 cm, byt till tjockare st, får du
mindre antal m på 10 cm byt till tunnare st.

Randmönster 1:
* Sticka 4 varv med grön,
2 varv med mörk cerise,
4 varv med sjögrön,
2 varv med grön,
4 varv mörk cerise,
2 varv sjögrön*, upprepa från *-*.
Randmönster 2:
*Sticka 2 varv med grön,
1 varv med mörk cerise,
2 varv med sjögrön,
1 varv med grön,
2 varv mörk cerise,
1 varv sjögrön*, upprepa från *-*.

Lägg upp med grön på strumpst 3,
(46) 48 (50) 52 m.
Sticka runt i resår 1 rm, 1 am i 6
cm.
Byt till strumpst 3½. Sätt ett märke
runt varvets första och sista m.
Sticka slätst och randmönster 1,
samtidigt som det ökas 1 m på
var sida om märket. Upprepa
ökningen med ca (2) 2 (2½) 2½
cm mellanrum totalt 15 ggr = (76)
78 (80) 82 m.
Sticka till arb mäter 9 cm före hel
benlängd, eller önskad längd.
Sticka därefter randmönster 2
(börja i samma rand som du
slutade). Sticka till arb mäter (34)
42 (50) 58 cm, eller önskad längd.
Sticka ett ben till på samma sätt.
Sätt in båda benen på samma
rundst med ökningarna mot
varandra = (152) 156 (160) 164 m.
Sätt ett märke mitt fram och mitt
bak. Sticka runt i randmönster 2
som tidigare, samtidigt som det
minskas 1 m på var sida om
märkena vartannat v totalt (5) 5 (6)
6 ggr = (132) 136 (136) 140 m.
Sticka till arb från grenen mäter
(19) 20 (21) 22 cm. Sticka byxan
högre bak enl följande: Börja från
rätts före märket mitt bak och
sticka 6 rm, vänd, 1 omslag och
sticka 12 am, vänd, 1 omslag och
sticka 6 m mer för var gång totalt
(3) 3 (3) 4 ggr på var sida om
märket, samtidigt som omslagen
stickas tillsammans med nästa m
för att slippa hål.
Sticka 1 v över alla m samtidigt
som m-antalet regleras till (128)
132 (134) 138 m.
Byt till sjögrön och sticka 3 cm
slätst, 1 avigt v till vikv, 3 cm slätst
till belägg. Maska av.
Montering:
Vik belägget mot avigs i vikv och
sy till med elastiska stygn. Sy ihop
i grenen.
Trä i en passande lång resår i
midjan.

Böja nertill på det ena benet.
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Nr 5 B
Byxa
Storlek:
(2) 4 (6) 8 år
Plaggets mått:
Benlängd: (34) 42 (50) 58 cm, eller
önskad längd.
Midjevidd: (58) 60 (61) 63 cm
Alla mått gäller färdigt plagg, kroppsmått +
rörelsevidd. Dessa mått är beräknade efter
angiven masktäthet.

Garn:
SMART (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, ALPAKKA, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
OBS! Väljer du ett av garnalternativen,
kontrollera meter antalet på garnet.

Garnåtgång:
Blå 6355: (5) 5 (6) 7 nystan
Tillbehör:
Passande lång resår till midjan
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 3 och 3½
mm
Masktäthet:
22 m slätst på st 3½ = 10 cm
Nr på stickan är bara vägledande. Får du fler
antal m på 10 cm, byt till tjockare st, får du
mindre antal m på 10 cm byt till tunnare st.

Börja nertill på det ena benet.
Lägg upp på strumpst 3, (46) 48
(50) 52 m.
Sticka runt i resår 1 rm, 1 am i 6
cm.
Byt till strumpst 3½. Sätt ett märke
runt varvets första och sista m.
Sticka slätst, samtidigt som det
ökas 1 m på var sida om märket.
Upprepa ökningen med ca (2) 2
(2½) 2½ cm mellanrum totalt 15
ggr = (76) 78 (80) 82 m.
Sticka till arb mäter (34) 42 (50) 58
cm, eller önskad längd. Sticka ett
ben till på samma sätt.
Sätt in båda benen på samma
rundst med ökningarna mot
varandra = (152) 156 (160) 164 m.
Sätt ett märke mitt fram och mitt
bak. Sticka runt i slätst, samtidigt

som det minskas 1 m på var sida
om märkena vartannat v totalt (5)
5 (6) 6 ggr = (132) 136 (136) 140
m.
Sticka till arb från grenen mäter
(19) 20 (21) 22 cm. Sticka byxan
högre bak enl följande: Börja från
rätts före märket mitt bak och
sticka 6 rm, vänd, 1 omslag och
sticka 12 am, vänd, 1 omslag och
sticka 6 m mer för var gång totalt
(3) 3 (3) 4 ggr på var sida om
märket, samtidigt som omslagen
stickas tillsammans med nästa m
för att slippa hål.
Sticka 1 v över alla m samtidigt
som m-antalet regleras till (128)
132 (134) 138 m.
Byt till sjögrön och sticka 3 cm
slätst, 1 avigt v till vikv, 3 cm slätst
till belägg. Maska av.
Montering:
Vik belägget mot avigs i vikv och
sy till med elastiska stygn. Sy ihop
i grenen.
Trä i en passande lång resår i
midjan.

Nr 6
Kofta med sjalkrage
Storlek:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mått:
Övervidd: (63) 67 (72) 76 (79) 85
cm
Hel längd: (38) 42 (46) 50 (54) 56
cm
Ärmlängd: (25) 28 (31) 34 (37) 40
cm, eller önskad längd
Alla mått gäller färdigt plagg, kroppsmått +
rörelsevidd. Dessa mått är beräknade efter
angiven masktäthet.

Garn:
SMART (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, ALPAKKA, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
OBS! Väljer du ett av garnalternativen,
kontrollera meter antalet på garnet.

Garnåtgång:
Blå 6355: (6) 7 (8) 8 (9) 10 nystan

Tillbehör:
(5) 5 (6) 6 (7) 7 knappar
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 3 och 3½
mm
Masktäthet:
22 m slätst på st 3½ = 10 cm
Nr på stickan är bara vägledande. Får du fler
antal m på 10 cm, byt till tjockare st, får du
mindre antal m på 10 cm byt till tunnare st.

Första och sista m är kantm och
stickas rät på alla v

Fram- och bakstycke:
Lägg upp på rundst 3, (132) 140
(152) 160 (168) 180 m. Sticka (3)
3 (3) 4 (4) 4 cm resår fram och
tillbaka enl följande:
(= avigs) 1 kantm, 2 am, *2 rm, 2
am*, upprepa från *-*, sluta med 1
kantm.
Sätt ett märke i var sida med (31)
33 (36) 38 (40) 43 m på vart
framstycke, och (70) 74 (80) 84
(88) 94 m på bakstycket.
Byt till rundst 3½.
Börja från räts och sticka enl
diagram innanför 1 kantm i var
sida till arb mäter (26) 29 (32) 35
(38) 39 cm, samtidigt som det på
v avmaskas för ärmhål 4 m i var
sida (= 2 m på var sida om
märkena).
Sticka var del för sig.
Bakstycke:
= (66) 70 (76) 80 (84) 90 m.
Sticka fram och tillbaka som
tidigare, samtidigt som det
avmaskas för ärmhål vartannat v
ytterligare (2,1,1) 2,1,1 (2,1,1,1)
2,1,1,1 (2,2,1,1) 2,2,1,1,1 m i var
sida = (58) 62 (66) 70 (72) 76 m.
Sticka till arb mäter (36) 40 (44) 48
(52) 54 cm.
Sätt för nacken de mittersta (20)
20 (22) 24 (26) 28 m på en nål
eller en tråd, och sticka var sida
för sig.
Maska av för nacken vartannat v
ytterligare 2,1 m.
Sticka till arb mäter (38) 42 (46) 50
(54) 56 cm.
Maska av axelns (16) 18 (19) 20
(20) 21 m.
Sticka andra sidan på samma sätt,
men åt motsatt håll.
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Höger framstycke:
= (29) 31 (34) 36 (38) 41 m.
Sticka och maska av för ärmhål i
sidan
som
på
bakstycket,
samtidigt som det minskas för Vhals från räts enl följande: Sticka 1
kantm, lyft av 1 m rätt, 1 rm, drag
den lyfta m över.
Upprepa minskningen för V-halsen
vart 4:e v totalt (9) 9 (10) 11 (12)
13 ggr.
Sticka till arb mäter (38) 42 (46) 50
(54) 56 cm.
Maska av axelns (16) 18 (19) 20
(20) 21 m.

Vänstre framstycke:
Sticka lika höger, men åt motsatt
håll, och minska för V-hals från
räts enl följande: Sticka till det
återstår 3 m, 2 rm tillsammans, 1
kantm.
Ärmar:
Lägg upp på strumpst 3, (32) 32
(36) 36 (40) 40 m. Sticka runt i
resår 2 rm, 2 am i 4 cm. Sätt ett
märke runt första och sista m.
Byt till strumpst 3½, sticka enl
diagram, samtidigt som det ökas
1 m på var sida om märket.
Upprepa ökningen med ca (3) 2½
(3) 2½ (3) 2½ cm mellanrum till
totalt (46) 50 (54) 58 (62) 66 m. De
ökade m stickas i mönster.
Sticka till ärmen mäter (25) 28 (31)
34 (37) 40 cm, eller önskad längd.
Maska av 4 m mitt under ärmen.
Sticka fram och tillbaka, och
maska av för ärmkullen i början på
varje v i var sida
(2,1,1,1,1,1,1,3,5)
2,1,1,1,1,1,1,1,3,5
(2,1,1,1,1,1,1,1,1,4,5)
2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,4,5
(2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,6)
2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,6 m.

Maska av de resterande (10) 12
(12) 12 (12) 14 m.

Sticka till arb mäter (38) 42 (46) 50
(54) 55 cm. Maska av.

Montering:
Sy ihop axlarna.
Framkanter och sjalkrage:
Sticka upp på rundst 3, 1 m i varje
m/v, men hoppa över var 4:e m/v
utmed framkanterna och ta med m
från nålen utmed nacken. Mantalet skall vara delbart med 4.
Sticka resår fram och tillbaka enl
följande: (= avigs) 1 kantm, *2 am,
2 rm*, upprepa från *-*, sluta med
2 am, 1 kantm.
Sticka på detta sätt och med
förkortade v enl följande:
Sticka till ca 3 cm förbi nacken och
axeln, vänd, 1 omslag, och sticka
till samma ställe i motsatt sida.
*Vänd, 1 omslag, sticka till 4 m
förbi förra vändningen, sticka
omslaget tillsammans med nästa
m för att slippa hål*, upprepa från
*-* totalt (5) 6 (6) 7 (7) 8
vändningar i var sida, eller till
vändningarna när ner till där
minskningen för V-hals börjar.
Sticka över alla m till framkanten
mäter ca 2 cm.
Gör (5) 5 (6) 6 (7) 7 knapphål
utmed vänster framkant. Det
översta ca (14) 15 (16) 17 (18) 19
cm ner från axeln, det nedersta
mitt på resåren och de övriga med
jämna mellanrum.
Knapphål: Maska av 2 m som åter
läggs upp på nästa v.
Maska av i resåren när framkanten
mäter ca 4 cm.
OBS! Maska av löst utmed
kragen.
Sy i ärmarna.
Sy i knappar.

Montering:
Sy ihop under ärmarna.
Halskant:
Sticka upp runt halsen med blå på
rundst 3 ca (86) 88 (92) 96 (98)
100 m (m-antalet skall vara delbart
med 2), och sticka runt i resår 1
rm, 1 am i 3 cm. Maska av i resår.
Motiv:
Brodera enl diagram med blå mitt
på framstycket med maskstygn.
Räkna ut från mitt på framstycket
hur du skall börja.

Nr 7
Jumper med ”hund”
Storlek:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mått:
Övervidd: (62) 65 (69) 73 (78) 82
cm
Hel längd: (38) 42 (46) 50 (54) 55
cm
Ärmlängd: (25) 28 (31) 34 (37) 40
cm, eller önskad längd
Alla mått gäller färdigt plagg, kroppsmått +
rörelsevidd. Dessa mått är beräknade efter
angiven masktäthet.

Garn:
SMART (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, ALPAKKA, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
OBS! Väljer du ett av garnalternativen,
kontrollera meter antalet på garnet.

Garnåtgång:
Grå melerat 1042: (4) 5 (6) 7 (8) 9
nystan
Blå 6355: (1) 1 (2) 2 (3) 3 nystan
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 3 och 3½
mm
Masktäthet:
22 m slätst på st 3½ = 10 cm
Nr på stickan är bara vägledande. Får du fler
antal m på 10 cm, byt till tjockare st, får du
mindre antal m på 10 cm byt till tunnare st.
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Fram- och bakstycke:
Lägg upp med blå på rundst 3,
(136) 144 (152) 160 (172) 180 m.
Sticka runt i resår 1 rm, 1 am i 6
cm.
Byt till rundst 3½ och grå melerat,
och sticka slätst till arb mäter (26)
29 (32) 35 (38) 38 cm.
Sätt ett märke i var sida med (68)
72 (76) 80 (86) 90 m på var del.
Maska av för ärmhål 8 m i var sida
(= 4 m på var sida om märket).
Lägg arb åt sidan och sticka
ärmarna.
Ärm:
Lägg upp med blå på strumpst 3,
(40) 42 (44) 46 (48) 50 m. Sticka
runt i resår 1 rm, 1 am i 4 cm.
Byt till strumpst 3½ och grå
melerat. Sätt ett märke i början av
v.
Sticka slätst, och öka 1 m på var
sida om märket.
Upprepa ökningen var 3:e cm
totalt (7) 8 (9) 10 (11) 12 ggr =
(54) 58 (62) 66 (70) 74 m.
Sticka till ärmen mäter ca (25) 28
(31) 34 (37) 40 cm, eller önskad
längd.
Maska av 8 m mitt under ärmen (=
4 m på var sida om märket).
Sticka en ärm till på samma sätt.
Raglanminskning:
Sätt
in
ärmarna
över
de
avmaskade m på fram- och
bakstycket = (212) 228 (244) 260
(280) 296 m.
Sätt ett märke i var sammanfogning.
Fortsätt med grå melerat och slätst,
samtidigt som det minskas för
raglan enl följande: Sticka till 3 m
före första märket, lyft av 1 m rätt, 1
rm, drag den lyfta m över, 2 rm, 2
rm tillsammans.
Upprepa
minskningen
i
var
sammanfogning = minskat 8 m.
Fortsätt minska på detta sätt
vartannat v till arb mäter (4) 5 (5) 5
(6) 6 cm före hel längd. Maska av
på framstycket för halsen de
mittersta (10) 12 (12) 14 (14) 16 m.

Nr 8
Jumper med runt ok
Storlek:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mått:
Övervidd: (62) 64 (68) 72 (78) 82
cm
Hel längd: (40) 44 (48) 52 (56) 56
cm
Ärmlängd: (25) 28 (31) 34 (37) 40
cm, eller önskad längd
Alla mått gäller färdigt plagg, kroppsmått +
rörelsevidd. Dessa mått är beräknade efter
angiven masktäthet.

Garn:
SMART (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, ALPAKKA, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
OBS! Väljer du ett av garnalternativen,
kontrollera meter antalet på garnet.

Garnåtgång:
Rosa 4715: (5) 5 (6) 7 (8) 9 nystan
Bränd orange 3525: (1) 1 (1) 1 (2)
2 nystan
Majsgul 2015: 1 nystan alla storl
Natur 1012: (1) 1 (1) 2 (2) 2 nystan

Sticka fram och tillbaka och maska
av för halsen 2 m i början av varje v
hela tiden, samtidigt som det
minskas för raglan där det är
möjligt.
Sticka till arb mäter (38) 42 (46) 50
(54) 55 cm. Maska av.

Rekommenderande stickor:
Rundst och strumpst nr 3 och 3½
Masktäthet:
22 m slätst på st 3½ = 10 cm
Nr på stickan är bara vägledande. Får du fler
antal m på 10 cm, byt till tjockare st, får du
mindre antal m på 10 cm byt till tunnare st.

Montering:
Sy ihop under ärmarna.
Halskant:
Sticka upp runt halsen med blå på
rundst 3 ca (86) 88 (92) 96 (98)
100 m (m-antalet skall vara delbart
med 2), och sticka runt i resår 1
rm, 1 am i 3 cm. Maska av i resår.
Motiv:
Brodera enl diagram med blå mitt
på framstycket med maskstygn.
Räkna ut från mitt på framstycket
hur du skall börja.

Fram- och bakstycke:
Lägg upp med rosa på rundst 3,
(136) 140 (150) 158 (172) 180 m.
Sticka runt i resår 1 vriden rm, 1
am i (4) 4 (4) 5 (5) 5 cm.
Byt till rundst 3½.
Sätt ett märke i var sida med (68)
70 (75) 79 (86) 90 m på var del.
Sticka slätst till arb mäter (25) 29
(32) 36 (39) 39 cm.
Maska av för ärmhål 8 m i var sida
(= 4 m på var sida om märkena).
Lägg arb åt sidan och sticka
ärmarna.

12

Nr 9
Kofta med huva
Storlek:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mått:
Övervidd: (65) 67 (71) 76 (80) 85
cm
Hel längd: (38) 42 (46) 50 (54) 55
cm
Ärmlängd: (24) 26 (30) 32 (36) 40
cm, eller önskad längd
Alla mått gäller färdigt plagg, kroppsmått +
rörelsevidd. Dessa mått är beräknade efter
angiven masktäthet.

Garn:
SMART (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, ALPAKKA, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
OBS! Väljer du ett av garnalternativen,
kontrollera meter antalet på garnet.

Ärm:
Lägg opp med rosa på strumpst 3,
(36) 38 (40) 40 (44) 44 m. Sticka
runt i resår 1 vriden rm, 1 am i 4
cm.
Byt till strumpst 3½.
Sätt ett märke runt första och sista
m = märkm.
Sticka slätst till arb mäter 6 cm.
Öka 1 m på var sida om märkm.
Upprepa ökningen med ca 2½ cm
mellanrum totalt (8) 9 (10) 12 (13)
14 ggr = (52) 56 (60) 64 (70) 72 m.
Sticka till ärmen mäter (25) 28 (31)
34 (37) 40 cm, eller önskad längd.
Maska av 8 m under ärmen (= 3 m
på var sida av märkm + märkm).
Lägg arb åt sidan, och sticka en
ärm till på samma sätt.

fördelat = (204) 216 (228) 252
(276) 288 m.
Sticka enl diagram, och minska
som det visas på diagrammet =
(85) 90 (95) 105 (115) 120 m.
Sticka 1 v med rosa, samtidigt
som det minskas (7) 8 (9) 15 (21)
22 m jämnt fördelat = (78) 82 (86)
90 (94) 98 m.
Låt m vara på st till hals.
Montering:
Halskant:
Byt till en liten rundst 3 och sticka
runt i resår 1 vriden rm, 1 am i (3)
3 (3) 4 (4) 4 cm.
Maska av i resår.
Sy ihop under ärmarna

Ok:
Sätt in ärmarna på fram- och
bakstycke på rundst 3½ = (208)
220 (238) 254 (280) 292 m.
Varvet börjar vid en sammanfogning på bakstycket.
Sticka (1) 2 (4) 4 (6) 6 v slätst,
samtidigt som det på första v
minskas (4) 4 (10) 2 (4) 4 m jämnt
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Garnåtgång:
Blek petrol 7212: (7) 8 (9) 10 (11)
12 nystan
Tillbehör:
(4) 5 (5) 6 (6) 7 knappar
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 6
Masktäthet:
18 m mönster på st 6 = 10 cm
Nr på stickan är bara vägledande. Får du fler
antal m på 10 cm, byt till tjockare st, får du
mindre antal m på 10 cm byt till tunnare st.

Första och sista m är kantm
som stickas rät på alla v

Fram- och bakstycke:
Lägg upp med dubbel tråd på
rundst 6, (111) 115 (123) 131
(139) 147 m. Sticka 4 cm resår
fram och tillbaka enl följande:
(1:a v = avigs) 1 kantm, 1 am, *1
rm, 1 am*, upprepa från *-* sluta
med 1 kantm.
Sätt ett märke i var sida med (27)
28 (30) 32 (34) 36 m på vart
framstycke och (57) 59 (63) 67
(71) 75 m på bakstycket.

Sticka enl diagram fram och
tillbaka med enkel tråd innanför 1
kantm i var sida till arb mäter ca
(26) 29 (32) 35 (38) 38 cm.
Dela arb för ärmhål i var sida och
sticka var del för sig.
Bakstycke:
= (57) 59 (63) 67 (71) 75 m.
Fortsätt sticka enl diagram till arb
mäter (35) 39 (43) 47 (51) 52 cm.
Maska av för nacken de mittersta
(15) 15 (17) 17 (21) 23 m och
sticka var sida för sig.
Maska av för nacken vartannat v
ytterligare 2,1 m.
Sticka till arb mäter (38) 42 (46) 50
(54) 55 cm.
Maska av axelns (18) 19 (20) 22
(22) 23 m.
Sticka den andre sidan på samma
sätt, men åt motsatt håll.
Framstycke:
= (27) 28 (30) 32 (34) 36 m.
Fortsätt sticka enl diagram till arb
mäter (32) 36 (40) 44 (48) 49 cm.
Maska av för halsen de yttersta (4)
4 (5) 5 (7) 8 m.
Maska av för halsen vartannat v
ytterligare 1 m 5 ggr.
Sticka till arb mäter (38) 42 (46) 50
(54) 55 cm.
Maska av axelns (18) 19 (20) 22
(22) 23 m.
Sticka det andra framstycket på
samma sätt, men åt motsatt håll.
Ärmar:
Lägg upp med dubbel tråd på
rundst 6, (27) 31 (31) 33 (33) 37
m. Sticka 4 cm resår fram och
tillbaka som på fram- och
bakstycket.
Sticka enl diagram med enkel
tråd innanför 1 kantm i var sida till
arb mäter 8 cm.
Öka 1 m i var sida innanför 1
kantm.
Upprepa ökningen med ca (2) 2
(2) 2 (2) 2½ cm mellanrum totalt
(8) 8 (10) 10 (12) 12 ggr = (43) 47
(51) 53 (57) 61 m.
De ökade m stickas i mönster.
Sticka till ärmen mäter (24) 26 (30)
32 (36) 40 cm, eller önskad längd.
Maska av.

Sy ihop ärmarna och sy dom.
Halskant:
Sticka upp runt halsen med
dubbel tråd på rundst 6, 1 m i
varje m/v, men hoppa över var 4:e
m/p, totalt ca (63) 65 (69) 73 (77)
81 m.
M-antalet skall vara delbart med
2+1.
Sticka 3 cm resår fram och tillbaka
som på fram- och bakstycket.
Maska av i resår.
Vänster framkant flicka/höger
pojke:
Sticka upp med dubbel tråd på st
6, 1 m i varje m/v, men hoppa över
var 4:e m/v totalt ca (63) 69 (75)
81 (87) 89 m.
M-antalet skall vara delbart med
2+1.
Sticka 4 cm resår fram och tillbaka
som på fram- och bakstycket.
Maska av i resår.
Höger framkant flicka/vänster
pojke:
Sticka på samma sätt som den
andre framkanten, men gör (4) 5
(5) 6 (6) 7 knapphål efter ca 2 cm.
Det översta och nederste ca 2 cm
från kanten och de övriga med
jämna mellanrum.
Knapphål: Maska av 2 m, som åter
läggs upp på nästa v.
Sy i knappar.
Huva:
Lägg upp med dubbel tråd på
rundst 6, (71) 83 (91) 99 (107) 115
m. Sticka 4 cm resår fram och
tillbaka som på fram- och
bakstycket.
Sticka enl diagram med enkel
tråd innanför 1 kantm i var sida till
huvan mäter (20) 21 (22) 23 (24)
25 cm.
Maska av vartannat v (12) 13 (14)
15 (16) 17 m i var sida 2 ggr = (23)
31 (35) 39 (43) 47 m.
Maska av.
Sy ihop huvan mitt bak.
Sy fast huvan på insidan av
halskanten,
men
inte
på
framkanterna.

Nr 10
Jumper med
kontrastfärg
Storlek:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mått:
Övervidd: (64) 67 (71) 76 (80) 82
cm
Hel längd: (38) 42 (46) 50 (54) 56
cm
Ärmlängd: (24) 27 (30) 33 (36) 40
cm, eller önskad längd
Alla mått gäller färdigt plagg, kroppsmått +
rörelsevidd. Dessa mått är beräknade efter
angiven masktäthet.

Garn:
SMART (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, ALPAKKA, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
OBS! Väljer du ett av garnalternativen,
kontrollera meter antalet på garnet.

Garnåtgång:
Ljus grå 1032: (4) 5 (6) 7 (8) 9
nystan
Ockergul 2527: (1) 1 (1) 2 (2) 2
nystan
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 3 och 3½ mm
Masktäthet:
22 m slätst på p nr 3½ = 10 cm
Nr på stickan är bara vägledande. Får du fler
antal m på 10 cm, byt till tjockare st, får du
mindre antal m på 10 cm byt till tunnare st.

Montering:
Sy ihop axlarna.
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Fram- och bakstycke:
Lägg upp med ockergul på rundst
3, (154) 162 (172) 184 (194) 198
m. Sticka runt i resår 1 rm, 1 am i
(3) 3 (3) 3 (4) 4 cm. Byt till rundst
3½, ljus grå och sticka 1 v slätst
samtidigt som m-antalet regleras
till (140) 148 (156) 168 (176) 180
m. Sticka slätst till arb mäter ca
(26) 29 (32) 35 (38) 39 cm.
Sätt ett märke i var sida med (70)
74 (78) 84 (88) 90 m på var del.
Maska av för ärmhål 4 m i var sida
(= 2 m på var sida om märkena)
och sticka var del för sig.
Bakstycke:
= (66) 70 (74) 80 (84) 86 m.
Sticka slätst fram och tillbaka,
samtidigt som det avmaskas för
ärmhål i var sida vartannat v
2,2,1,1,1 m = (52) 56 (60) 66 (70)
72 m.
Sticka till arb mäter (36) 40 (44) 48
(52) 54 cm.
Sätt för nacken de mittersta (24) 26
(28) 30 (32) 34 m på en nål eller en
tråd, och sticka var sida för sig.
Maska av för nacken vartannat v
1,1 m. Sticka till arb mäter (38) 42
(46) 50 (54) 56 cm. Maska av
axelns (12) 13 (14) 16 (17) 17 m.
Sticka andra sidan på samma sätt,
men åt motsatt håll.
Framstycke:
= (66) 70 (74) 80 (84) 86 m.
Sticka lika bakstycket till arb mäter
(30) 34 (38) 41 (45) 47 cm.
Maska av för sprund de mittersta 4
m och sticka var sida för sig.
Höger sida:
Minska vid sprundet från räts enl
följande: Sticka 1 kantm, 2 rm
tillsammans bakifrån, sticka v ut.
Upprepa minskningen vartannat v
totalt 3 ggr. Sticka till arb mäter
(33) 37 (41) 44 (48) 50 cm. Maska
av för halsen (4) 5 (6) 7 (8) 9 m,
därefter vartannat v ytterligare
2,1,1,1 m. Sticka till arb mäter ca
(38) 42 (46) 50 (54) 56 cm. Maska
av.
Vänster sida:
Sticka lika höger , men åt motsatt
håll. Minska vid sprundet från räts:
Sticka till 3 m åter på v, 2 rm
tillsammans framifrån, 1 kantm.

Ärmar:
Lägg upp med ockergul på
strumpst 3, (34) 36 (38) 40 (42) 44
m. Sticka runt i resår 1 rm, 1 am i
(3) 3 (3) 3 (4) 4 cm. Byt till
strumpst 3½, ljus grå och sätt ett
märke där v börjar. Sticka slätst,
samtidigt som det ökas 1 m på
var sida om märket. Upprepa
ökningen med ca 2½ cm
mellanrum till totalt (48) 52 (56) 62
(66) 70 m.
Sticka till ärmen mäter (24) 27 (30)
33 (36) 40 cm, eller önskad längd.
Maska av 4 m mitt under ärmen.
Sticka slätst fram och tillbaka och
maska av för ärmkullen i var sida
vartannat v 2,2 m.
Därefter avmaskas 1 m i var sida
till ärmkullen mäter (5) 6 (7) 8 (9)
10 cm. Maska av i var sida
vartannat v (2,3,4) 2,3,4 (2,3,4)
2,3,4,5 (2,3,4,5) 2,3,4,5 m.
Maska av de resterande m.

Nr 11

Montering:
Sy ihop axlarna.
Sprundkanter:
Sticka upp med ockergul utmed
ena sprundkanten på st 3 ca 9 m +
lägg upp 1 kantm i var sida = 11
m. Sticka 7 v resår fram och
tillbaka enl följande: (1:a v = avigs)
1 am, 1 rm, med 1 kantm i var sida
som stickas rät på alla v. Maska
av med rm. Sticka den andra
kanten på samma sätt.
Halskant:
Sticka upp med ockergul utmed
halsen och sprundkanterna ca (79)
83 (87) 91 (95) 99 m. M-antalet
skall vara delbart med 2+1. Sticka
7 v resår som på sprundkanterna.
Maska av med rm.
Sy till i botten av sprundet.
Sy i ärmarna.

OBS! Väljer du ett av garnalternativen,
kontrollera meter antalet på garnet.

Jumper med
raglanöppning
Storlek:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mått:
Övervidd: (62) 64 (67) 71 (78) 82
cm
Hel längd: (38) 42 (46) 50 (54) 56
cm
Ärmlängd: (24) 27 (30) 33 (36) 40
cm
Alla mått gäller färdigt plagg, kroppsmått +
rörelsevidd. Dessa mått är beräknade efter
angiven masktäthet.

Garn:
SMART (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, ALPAKKA, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL

Garnåtgång:
Petrol 6545: (4) 5 (6) 6 (7) 8
nystan
Bränd orange 3525: (1) 1 (2) 2 (3)
3 nystan
Blek petrol 7212: 1 nystan alla
storl
Tillbehör:
4 knappar
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 3 och 3½
mm
Masktäthet:
22 m slätst på st 3½ = 10 cm
Nr på stickan är bara vägledande. Får du fler
antal m på 10 cm, byt till tjockare st, får du
mindre antal m på 10 cm byt till tunnare st.

Riller:
1 rilla runt = 1 avigt v, 1 rätt v
1 rilla fram och tillbaka = 2 räta v
Fram- och bakstycke:
Lägg upp m med petrol på rundst
3, (136) 140 (148) 156 (172) 180
och sticka 3 riller runt.
Sätt ett märke i var sida med (68)
70 (74) 78 (86) 90 m på var del.
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Byt till rundst 3½ och sticka slätst
till arb mäter (26) 29 (32) 35 (38)
39 cm.
Maska av för ärmhål 8 m i var sida
(= 4 m på var sida om märkena).
Lägg arb åt sidan och sticka
ärmarna.
Ärm:
Lägg upp med petrol på strumpst
3, (40) 42 (44) 46 (48) 50 m, och
sticka 3 riller runt.
Byt till strumpst 3½, och sticka
slätst. Sätt ett märke runt första
och sista m.
Öka 1 m på var sida om märket
med ca (5) 5 (4) 4 (3½) 3½ cm
mellanrum till totalt (48) 52 (58) 62
(66) 70 m.
Sticka till ärmen mäter (24) 27 (30)
33 (36) 40 cm, eller önskad längd.
Maska av 8 m mitt under ärmen.
Lägg arb åt sidan och sticka en
ärm till på samma sätt.
Ok:
Sätt in alla delarna på samma
rundst 3½ = (200) 212 (232) 248
(272) 288 m.
Sticka 1 v slätst med petrol, och
sätt samtidigt ett märke i var
sammanfogning.
Byt till blek petrol och minska för
raglan vartannat v enl följande:
Sticka *1 rm, 2 rm tillsammans,
sticka till 3 m före nästa märke, lyft
av 1 m rätt, 1 rm, drag den lyfta m
över, 1 rm*, upprepa från *-* v runt
= minskat 8 m.
Upprepa raglanminskningen (4) 4
(5) 5 (6) 6 ggr.
Byt till bränd orange och fortsätt
minska för raglan till totalt (8) 9
(10) 11 (12) 13 minskningar är
gjorda.
Sticka v runt, och klipp av tråden.
Dela arb vid märkena på
framstycket och sticka var del för
sig.

Framstycke:
= (44) 44 (46) 48 (54) 56 m.
Sticka slätst fram och tillbaka och
minska för raglan som tidigare
ytterligare (7) 7 (8) 8 (9) 9 ggr.
Sätt för halsen de mittersta (12) 12
(12) 14 (18) 20 m på en hjälpst,
och sticka var sida för sig.
Fortsätt minska för raglan som
tidigare, samtidigt som det sätts 2
m i början av vartannat v vid
halsen på hjälpst tills halsen möter
raglanminskning.
Sticka den andra sidan på samma
sätt, men åt motsatt håll.
Sätt över m från hjälpst på rundst
3 och sticka med petrol 3 riller.
Maska av.
Montering:
Sy ihop under ärmarna.
Knapphålskant:
Sticka
upp
utmed
höger
framstycke på st 3, 1 m i varje v,
men hoppa över vart 4.:e v.
Sticka 3 riller fram och tillbaka,
samtidigt som det görs 2
knapphål efter 1 rilla. Det översta
ca 1 cm från kanten, det nedersta
ca 1½ cm från delningen.
Knapphål: Sticka 1 omslag, lyft av
1 m rätt, 1 rm, drag den lyfta m
över.
Maska av passande löst.
Sticka på samma sätt utmed
vänster framstycke.
Sy i knappar.

Nr 12
Kofta med runt ok
Storlek:
(3-4) 6 (8) 10 (12) år
Plaggets mått:
Övervidd: (65) 70 (76) 81 (87) cm
Hel längd: (40) 46 (50) 54 (55) cm
Ärmlängd:
(26) 31 (34) 37 (40)
cm, eller önskad längd
Alla mått gäller färdigt plagg, kroppsmått +
rörelsevidd. Dessa mått är beräknade efter
angiven masktäthet.

Garn:
SMART (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, ALPAKKA, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
OBS! Väljer du ett av garnalternativen,
kontrollera meter antalet på garnet.

Garnåtgång:
Ljus gråmelerat 1032: (5) 6 (7) 8
(9) nystan
Natur 1012: 1 nystan alla storl
Ljus lila 5033: 1 nystan alla storl
Bränd orange 3525: 1 nystan alla
storl
Blek petrol 7212: 1 nystan alla
storl
Tillbehör:
(5) 6 (6) 7 (7) knappar
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 3 och 3½
mm
Masktäthet:
22 m slätst på st 3½ = 10 cm
Nr på stickan är bara vägledande. Får du fler
antal m på 10 cm, byt till tjockare st, får du
mindre antal m på 10 cm byt till tunnare st.

Första och sista m är kantm och
stickas rät på alla v

Ärmar och bakstycke:
= (92) 96 (106) 112 (122) 128 m.
Sticka fram och tillbaka och
minska för raglan som tidigare till
totalt (18) 19 (21) 22 (24) 25
minskningar är gjorda.
Byt till petrol och rundst 3.
Sticka 3 riller fram och tillbaka.
Maska av.

Fram- och bakstycke:
Lägg upp med ljus gråmelerat på
rundst 3, (152) 164 (176) 188
(200) m.
Sticka (3) 3 (4) 4 (4) cm resår fram
och tillbaka enl följande: (1:a v =
avigs) 1 kantm, 2 am, *2 rm, 2
am*, upprepa från *-*, sluta med 1
16

kantm, samtidigt när arb mäter 2
cm görs 1 knapphål i höger sida.
Knapphål: Maska av 2 m innanför
2 m i kanten, som åter läggs upp
på nästa v.
Byt till rundst 3½. Sätt de 6 första
och 6 sista m på nålar eller trådar
till framkanter som stickas efteråt.
Lägg upp 5 nya m i slutet på v till
uppklippsm som inte är med i
diagram eller angivet m-antal.
Sticka 1 v slätst runt, samtidigt
som m-antalet regleras till (139)
151 (163) 175 (187) m.
Sätt ett märke i var sida med (34)
37 (40) 43 (46) m på vart
framstycke, och (71) 77 (83) 89
(95) m på bakstycket.
Sticka enl diagram A. Sticka
därefter slätst med ljus gråmelerat
till arb mäter ca (26) 31 (34) 37
(37) cm.
Maska av för ärmhål 8 m i var sida
(= 4 m på var sida om märkena).
Lägg arb åt sidan, och sticka
ärmarna.
Ärm:
Lägg upp med ljus gråmelerat på
strumpst 3, (36) 40 (40) 44 (44) m.
Sticka runt i resår 2 rm, 2 am i (3)
3 (4) 4 (4) cm.
Byt till strumpst 3½.
Sticka 1 v slätst, samtidigt som
m-antalet regleras till (36) 36 (42)
42 (42) m.
Sätt ett märke mitt under ärmen.
Sticka enl diagram A.
Sticka därefter slätst med ljus
gråmelerat, samtidigt som det
ökas 1 m på var sida om märket.
Upprepa ökningen med ca (2½)
2½ (2½) 3 (3) cm mellanrum till
totalt (52) 56 (58) 60 (62) m.
Sticka till ärmen mäter (26) 31 (34)
37 (40) cm, eller önskad längd.
Maska av 8 m mitt under ärmen (=
4 m på var sida om märket). Lägg
arb åt sidan, och sticka en ärm till
på samma sätt.
Ok:
Sätt in ärmarna på fram- och
bakstycke över de avmaskade m
på rundst 3½ = (211) 231 (247)
263 (279) m.
Sätt ett märke i var sammanfogning.
Sticka (2) 2 (4) 2 (4) v slätst,
samtidigt som m-antalet regleras

till (209) 233 (245) 265 (277) m på
sista v.
Minska för raglan på nästa v enl
följande:
Sticka 2 rm tillsammans bakifrån
efter vart märke och 2 rm
tillsamman framifrån före vart
märke = minskat 8 m.
Upprepa minskningen vart 4:e v
totalt (2) 2 (2) 3 (3) ggr = (193)
217 (229) 241 (253) m.

Sticka enl diagram B.
Efter diagram B minskas 24 m
jämnt fördelat.
Upprepa minskningen vart 3:e v
totalt (4) 5 (5) 6 (6) ggr, men med
1 m mindre mellan minskningarna
för var gång = (97) 97 (109) 97
(109) m.
Sticka 1 rätt v, samtidigt som det
minskas jämnt fördelat till (84) 88
(92) 92 (96) m.
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Låt m vara på st till hals.
Montering:
Sy 2 täta maskinsömmar mitt fram,
och klipp upp mellan sömmarna.
Vänster framkant:
Sätt m från nålen på strumpst 3,
samtidigt som det läggs upp 5
nya m med ljus gråmelerat mot
framstycke till belägg.
Sticka resår som på fram- och
bakstycke över 6 m, belägget
stickas i avig slätst (= am på räts,
rm på avigs).
Sticka till kanten lätt sträckt när
upp till halsen.
Maska av belägget, och sätt de
resterande 6 m på en nål.
Sy fast framkanten på framstycket.
Sy fast belägget på avigs med
dolda stygn.
Märk ut för totalt (5) 6 (6) 7 (7)
knappar jämnt fördelat utmed
framkanten,
det
översta
i
halskanten som stickas efteråt.
Höger framkant:
Sticka lika vänster, men med (5) 6
(6) 7 (7) knapphull jämnt fördelat,
motsvarande märkena för knappar
på vänster framkant.
Halskant:
Ta m runt halsen och ta med m
utmed framkanten = totalt (96) 100
(104) 104 (108) m.
Byt till rundst 3, fortsätt med ljus
gråmelerat, och sticka 3 cm resår
fram och tillbaka som på fram- och
bakstycket.
OBS! Gör det sista knapphålet när
resåren mäter 1 cm.
Maska av löst i resår.
Sy ihop under ärmarna.
Sy i knappar.

Nr 13
Jumper med ”hus”
Storlek:
(2) 4 (6) 8 (10-12) år
Plaggets mått:
Övervidd: (68) 72 (75) 80 (85) cm
Hel längd: (38) 42 (46) 50 (54) cm
Ärmlängd: (24) 27 (30) 33 (40) cm,
eller önskad längd
Alla mått gäller färdigt plagg, kroppsmått +
rörelsevidd. Dessa mått är beräknade efter
angiven masktäthet.

Garn:
SMART (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, ALPAKKA, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
OBS! Väljer du ett av garnalternativen,
kontrollera meter antalet på garnet.

Garnåtgång:
Gråbeige melerat 2650: (300) 300
(350) 400 (450) gram
Hus till broderi
Bränd orange 3525: 1 nystan
Sjögrön 7236: 1 nystan
Natur 1012: 1 nystan
Ljus lila 5033: 1 nystan
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 3 och 3½ mm
Masktäthet:
22 m slätst på st 3½ = 10 cm
Nr på stickan är bara vägledande. Får du fler
antal m på 10 cm, byt till tjockare st, får du
mindre antal m på 10 cm byt till tunnare st.

Fram- och bakstycke:
Lägg upp med gråbeige melerat
på rundst 3, (164) 172 (182) 192
(204) m. Sticka runt i resår 1 rm,
1am i (4) 4 (5) 5 (6) cm, samtidigt
som det på sista v minskas jämnt
fördelat till (150) 158 (166) 176
(188) m.
Byt till rundst 3½ och sticka slätst
till arb mäter ca (25) 28 (31) 34
(37) cm.
Sätt ett märke i var sida med (75)
79 (83) 88 (94) m på var del.

Maska av för ärmhål 2 m i var sida
(= 1 m på var sida om märkena).
Sticka var del för sig.
Bakstycke:
= (73) 77 (81) 86 (92) m.
Sticka slätst fram och tillbaka till
arb mäter ca (36) 40 (44) 48 (52)
cm.
Sätt för nacken de mittersta (23)
25 (25) 28 (30) m på en nål eller
en tråd, och sticka var sida för sig.
Maska av för nacken vartannat v
1,1,1 m, samtidigt som det
sneddas för axelns genom att
maska av från ärmsidan (7,7,8)
7,8,8 (8,8,9) 8,9,9 (9,9,10) m.
Sticka andra sidan på samma sätt,
men åt motsatt håll.
Framstycke:
= (73) 77 (81) 86 (92) m.
Sticka lika bakstycket till arb mäter
ca (34) 38 (42) 46 (50) cm.
Sätt för halsen de mittersta (7) 9
(9) 12 (14) m på en nål eller en
tråd, och sticka var sida för sig.
Maska av för halsen vartannat v
3,3,2,1,1,1 m, samtidigt som det
sneddas för axeln vid samma
längd och på samma sätt som på
bakstycket.
Sticka andra sidan på samma sätt,
men åt motsatt håll.
Ärmar:
Lägg upp med gråbeige melerat
på strumpst 3, (36) 38 (40) 42 (44)
m. Sticka runt i resår 1 rm, 1 am i
4 cm.
Byt till strumpst 3½. Sätt ett märke
runt första och sista m. Sticka
slätst och öka 1 m på var sida om
märket. Upprepa ökningen med ca
(4) 3½ (3) 3 (3½) cm mellanrum
totalt (5) 6 (8) 9 (10) ggr = (46) 50
(56) 60 (64) m. Sticka till ärmen
mäter (24) 27 (30) 33 (40) cm,
eller önskad längd.
Maska av.
Montering:
Brodera huset med maskstygn enl
diagram mitt fram på jumpern. Se
foto.
Sy ihop axlarna. Sy i ärmar.
Halskant:
Sticka upp runt halsen med
gråbeige melerat på rundst 3 ca
(80) 84 (88) 92 (96) m. Sticka runt
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i resår 1 rm, 1 am i (5) 5 (6) 6 (6)
cm.
Maska av löst i resår. Vik
halskanten dubbel mot avigs och
sy till med elastiska stygn.

Nr 14
Mössa med flätor
Storlek:
(2-4) 6-8 (10-12) år
Plaggets mått:
Huvudomkrets: (41) 43 (46) cm
Alla mått gäller färdigt plagg, kroppsmått +
rörelsevidd. Dessa mått är beräknade efter
angiven masktäthet.

Garn:
SMART (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, ALPAKKA, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
OBS! Väljer du ett av garnalternativen,
kontrollera meter antalet på garnet.

Garnåtgång:
Majsgul 2015/sjögrön 7236: (2) 2
(3) nystan
Rekommenderade stickor:
Rundst 40 cm 3½ och 4 mm
Strumpst 4 mm
Masktäthet:
26 m mönster och 20 m avig slätst
på pinne nr 4 = 10 cm

Minska (26) 28 (30) am jämnt
fördelat, samtidigt som det
stickas 2 rm tillsammans 2 ggr
över var fläta = (16) 18 (20) m.
Sticka 1 v med rm på rm och am
på am.
Klipp av tråden, drag den genom
m och fäst väl.

Nr på stickan är bara vägledande. Får du fler
antal m på 10 cm, byt till tjockare st, får du
mindre antal m på 10 cm byt till tunnare st.

Avig slätst: Sticka am på räts,
och rm på avigs

Lägg upp på rundst 3½, (104) 112
(120) m. Sticka runt i resår 2 rm, 2
am i 10 cm.
Byt till rundst 4 och sticka: (28) 32
(36) m avig slätst, mönster A,
mönster B, mönster C, (28) 32
(36) m avig slätst.
Sticka till arb mäter (23) 25 (27)
cm.
Fortsätt
med
flätvridningar,
samtidigt som det minskas (26)
28 (30) m jämnt fördelat över de
aviga m, också mellan flätorna =
(78) 84 (90) m.
Sticka 3 v utan minskningar.
Minska (26) 28 (30) am jämnt
fördelat = (52) 56 (60) m.
Sticka 3 v utan minskningar.
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Nr 15
Traktorjumper
Storlek:
(2) 4 (6) 8 (10) år
Plaggets mått:
Övervidd: (62) 65 (69) 73 (78) cm
Hel längd: (38) 42 (46) 50 (54) cm
Ärmlängd: (25) 28 (31) 34 (37) cm,
eller önskad längd
Alla mått gäller färdigt plagg, kroppsmått +
rörelsevidd. Dessa mått är beräknade efter
angiven masktäthet.

Garn:
SMART (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, ALPAKKA, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
OBS! Väljer du ett av garnalternativen,
kontrollera meter antalet på garnet.

Garnåtgång:
Blek petrol 7212: (3) 4 (4) 5 (6)
nystan
Blek grön 7243: (2) 2 (2) 3 (3)
nystan
Brent orange 3525: 1 nystan alla
storl
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 3 och 3½ mm

Maska av för ärmhål 8 m i var sida
(= 4 m på var sida om märkena).
Lägg arb åt sidan och sticka
ärmarna.
Ärm:
Lägg upp med blek grön på
strumpst 3, (36) 36 (40) 40 (44) m.
Sticka runt i resår 2 rm, 2 am i 4
cm. Sätt ett märke runt första och
sista m.
Byt till strumpst 3½.
Sticka 2 cm slätst. Öka 1 m på var
sida
om
märket.
Upprepa
ökningen med ca (3) 3 (3½) 3 (3)
cm mellanrum, samtidigt när arb
mäter (8) 9 (10) 11 (12) cm, byts
till blek petrol. Upprepa ökningen
till totalt (48) 50 (54) 58 (62) m.
Sticka till ärmen mäter ca (25) 28
(31) 34 (37) cm, eller önskad
längd.
Maska av 8 m mitt under ärmen.
Lägg arb åt sidan och sticka en
ärm till på samma sätt.
Raglanminskning:
Sätt in ärmarna på fram- och
bakstycke över de avmaskade m =
(200) 212 (228) 244 (264) m.
Sätt ett märke i var sammanfogning.
Varvet börjar vid en sammanfogning på bakstycket.
Sticka (2) 3 (4) 5 (6) v slätst.

Masktäthet:
22 m slätst på st 3½ = 10 cm
Nr på stickan är bara vägledande. Får du fler
antal m på 10 cm, byt till tjockare st, får du
mindre antal m på 10 cm byt till tunnare st.

Fram- och bakstycke:
Lägg upp med blek grön på rundst
3, (148) 160 (168) 180 (192) m.
Sticka runt i resår 2 rm, 2 am i 4
cm. Byt till rundst 3½, sticka 1 rätt
v, samtidigt som det minskas (12)
16 (16) 20 (20) m jämnt fördelat =
(136) 144 (152) 160 (172) m.
Sätt ett märke i var sida med (68)
72 (76) 80 (86) m på var del.
Sticka slätst till arb mäter (12) 14
(15) 16 (18) cm. Byt till blek petrol,
och sticka slätst till arb mäter (27)
30 (33) 35 (38) cm.
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Fortsätt sticka slätst och minska
för raglan vid vart märke enl
följande:
Sticka 1 m, 2 rm tillsammans,
*sticka till 3 m före nästa märke, lyft
av 1 m rätt, 1 rm, drag den lyfta m
över, 2 rm, 2 rm tillsammans*,
upprepa från *-* vid vart märke =
minskat 8 m.
Upprepa minskningen vartannat v
totalt (11) 12 (13) 14 (16) ggr =
(112) 116 (124) 132 (136) m.
Maska av för halsen på framstycket
de mittersta (10) 12 (12) 14 (14) m.
Sticka fram och tillbaka och maska
av 2 m i början av varje v hela
tiden, samtidigt som det minskas
för raglan där det är möjlig och till
det är minskat totalt (15) 16 (17) 19
(21) ggr på bakstycket.
Maska av de resterande m.
Montering:
Halskant:
Sticka upp runt halsen med blek
petrol på rundst 3 ca (84) 88 (96)
96 (100) m. M-antalet skall vara
jämnt delbart med 4.
Sticka runt i resår 2 rm, 2 am i 3
cm. Maska av i resår.
Sy ihop under ärmarna.
Räkna ut från mitt på framstycket,
och brodera en traktor med
maskstygn, börja 15 v före

färgbytet = ca (7) 9 (10) 11 (13)
cm från uppläggskanten.
Brodera på samma sätt på
bakstycket..

Nr 16
Kofta med runt ok
Storlek:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mått:
Övervidd: (62) 65 (68) 72 (78) 82
cm
Hel längd: ca (38) 42 (46) 50 (54)
56 cm
Ärmlängd: (25) 28 (31) 34 (37) 40
cm, eller önskad längd
Alla mått gäller färdigt plagg, kroppsmått +
rörelsevidd. Dessa mått är beräknade efter
angiven masktäthet.

Garn:
SMART (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, ALPAKKA, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
OBS! Väljer du ett av garnalternativen,
kontrollera meter antalet på garnet.

Garnåtgång:
Mellanbrun melerat 2652: (4) 5 (6)
7 (8) 9 nystan
Olivgrön 9544: 1 nystan alla storl
Ljus lila 5033: 1 nystan alla storl
Bränd orange 3525: 1 nystan alla
storl
Majsgul 2015: 1 nystan alla storl
Petrol 6545: 1 nystan alla storl
Tillbehör:
(6) 7 (8) 8 (8) 8 knappar
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 3 och 3½
mm
Masktäthet:
22 m slätst på st 3½ = 10 cm
Nr på stickan är bara vägledande. Får du fler
antal m på 10 cm, byt till tjockare st, får du
mindre antal m på 10 cm byt till tunnare st.

Riller fram och tillbaka:
1 rilla = 2 räta v
Riller runt:
1 rilla = 1 avigt v, 1 rätt v

Randmönster:
Petrol, majsgul, bränd orange,
olivgrön, ljus lila.
2 och 4 år: Sticka 7 v i var färg.
6 år: Sticka 8 v i var färg.
8 år: Sticka 9 v i var färg.
10 och 12 år: Sticka 10 v i var
färg.
Fram- och bakstycke:
Lägg upp med mellanbrun melerat
på rundst 3, (134) 138 (148) 156
(170) 178 m. Sticka 5 räta v fram
och tillbaka = 3 riller.
Sätt ett märke i var sida med (33)
34 (36) 38 (42) 44 m på vart
framstycke och (68) 70 (76) 80
(86) 90 m på bakstycket.
Byt till rundst 3½, och sticka slätst
till arb mäter (25) 28 (31) 34 (37)
38 cm.
Maska av för ärmhål 8 m i var sida
(= 4 m på var sida om märkena).
Lägg arb åt sidan och sticka
ärmarna.
Ärm:
Lägg upp på strumpst nr 3, (40) 42
(44) 46 (48) 48 m. Sticka 3 riller
runt.
Byt till strumpst 3½ och sticka
slätst. Sätt ett märke runt första
och sista m.
Öka 1 m på var sida om märket
när arb mäter (6) 5 (4) 4 (3) 3 cm,
och därefter med ca (4) 4 (4) 3½
(4) 3½ cm mellanrum till totalt (50)
52 (58) 64 (66) 68 m.
Sticka till arb mäter (25) 28 (31) 34
(37) 40 cm, eller önskad längd.
Maska av 8 m mitt under ärmen.
Lägg arb åt sidan och sticka en
ärm till på samma sätt.
Ok:
Sätt in ärmarna på fram- och
bakstycket = (202) 210 (232) 252
(270) 282 m.
Reglers m-antalet till (202) 212
(232) 252 (272) 282 m.
Sticka koftan högre bak enl
följande:
Sätt ett märke mitt bak, sticka 10
m förbi märket mitt bak, vänd, 1
omslag, sticka 20 m, vänd, 1
omslag, sticka till 7 m efter sist
vändningen,
samtidigt
som
omslagen stickas tillsammans med
nästa m för att slippa hål. Sticka
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på samma sätt med 7 m mer efter
var vändning totalt (4) 4 (4) 4 (5) 5
ggr i var sida. Sticka v ut, vänd
och sticka tillbaka.
Byt
till
petrol
och
sticka
randmönster, samtidigt som det
minskas för runt ok vart (6) 6 (6) 8
(8) 8 v från räts enl följande:
1:a minskningen: 1 kantm, *8 rm,
2 rm tillsammans*, upprepa från **, sluta med 1 kantm = (182) 191
(209) 227 (245) 254 m.
2:a minskningen: 1 kantm, *2 rm
tillsammans, 7 rm*, upprepa från **, sluta med 1 kantm = (162) 170
(186) 202 (218) 226 m.
3:e minskningen: 1 kantm, *6 rm,
2 rm tillsammans*, upprepa från **, sluta med 1 kantm = (142) 149
(163) 177 (191) 198 m.
4:e minskningen: 1 kantm, *2 rm
tillsammans, 5 rm*, upprepa från **, sluta med 1 kantm = (122) 128
(140) 152 (164) 170 m.
5:e minskningen: 1 kantm, *1 rm,
2 rm tillsammans*, upprepa från **, sluta med 1 kantm = (82) 86
(94) 102 (110) 114 m.
Sticka färdigt alla ränderna.
Byt till mellanbrun melerat och
rundst 3. Sticka 3 riller fram och
tillbaka, samtidigt som det på 1:a
v minskas jämnt fördelat till (74) 78
(84) 90 (98) 100 m.
Maska av.
Montering:
Sy ihop under ärmarna
Knappkant:
Sticka
upp
utmed
vänster
framstycke flicka/höger framstycke
pojke med mellanbrun melerat på
rundst 3, 1 m i varje v, men hoppa
över vart 4:e v. Sticka 5 räta v
fram och tillbaka.
Maska av.
Knapphålskant:
Sticka som den andra kanten, men
gör på andra v (6) 7 (8) 8 (8) 8
knapphål.
Det
översta
och
nedersta ca 1 cm från kanterna
och de övriga med jämna
mellanrum.
Knapphål: Sticka 2 rm tillsammans
framifrån, 1 omslag, 2 rm
tillsammans bakifrån. På nästa v
stickas (1 rm, 1 rm bakifrån) i
omslaget.
Sy i knappar.

Nr 17
Mössa

Klipp av tråden, drag den genom
m, strama till och fäst väl.
Gör en tofs av majsgult garn och
sy fast i toppen av mössan.

Storlek:
(2) 4-6 (8) 10-12 år
Garn:
SMART (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, ALPAKKA, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
OBS! Väljer du ett av garnalternativen,
kontrollera meter antalet på garnet.

Garnåtgång:
Natur 1012: (1) 1 (2) 2 nystan
Bränd orange 3525: 1 nystan alla
storl
Grön 8264: 1 nystan alla storl
Majsgul 2015: 1 nystan alla storl
Rekommenderade stickor:
Rundst 3 och 3½ mm
Strumpst 3½ mm
Masktäthet:
22 m slätst på st 3½ = 10 cm
Nr på stickan är bara vägledande. Får du fler
antal m på 10 cm, byt till tjockare st, får du
mindre antal m på 10 cm byt till tunnare st.

Lägg upp med bränd orange på
rundst 3, (72) 80 (88) 96 m. Sticka
runt i resår 1 rm, 1 am i (5) 5 (6) 6
cm. Byt till rundst 3½ och sticka
slätst med ränder enl följande:
Natur (7) 7 (8) 9 cm.
Grön (4) 4 (5) 5 cm.
Natur (2) 3 (3) 3 cm.
Minska på nästa v enl följande:
Sticka *6 rm, 2 rm tillsammans*,
upprepa från *-* v runt = (63) 70
(77) 84 m.
Sticka 1 v utan minskningar.
Sticka *5 rm, 2 rm tillsammans*,
upprepa från *-* v runt = (54) 60
(66) 72 m.
Byt till majsgul och sticka 1 v utan
minskning.
Upprepa minskningen vartannat v
med
1
m
mindre
mellan
minskningarna för var gång till det
återstår (18) 20 (22) 24 m.
Sticka m tillsammans 2 och 2 v
runt = (9) 10 (11) 12 m.
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