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OPPSKRIFT: OLAUG BEATE BJELLAND (MÖSSA OCH SOCKOR) OG LENE HOLME SAMSØE (SPARKBYXA OCH KOFTA)
HEFTE 1310 ALPAKKA SILKE, NR 4 // SPARKBYXA, KOFTA, MÖSSA OCH SOCKOR

SPARKBYXA
STORLEK:
(3) 6 (9-12) 18 mån
PLAGGETS MÅTT:
Övervidd: (47) 51 (53) 58 cm
Benlängd: (18) 22 (26) 30 cm
Hel längd: (52) 59 (66) 72 cm
GARN:
ALPAKKA SILKE (70 % babyalpakka, 30 %
silke, 50 gram = ca 200 meter)
GARNÅTGÅNG:
Beigemelerat 3021: (3) 3 (4) 4 nystan
TILLBEHÖR:
4 knappar
REKOMMENDERADE STICKOR:
Rundst och strumpst 2½ och 3 mm
MASKTÄTHET:
27 m mönster på st 3 = 10 cm
Lägg upp på strumpst 2½, (50) 52 (54) 56 m.
Sticka runt i resår 1 rm, 1 am i 4 cm.
Byt till strumpst 3 och sticka 1 rätt v,
samtidigt som det ökas jämnt fördelat till
(60) 60 (66) 66 m. Sticka diagram B runt.
Öka 1 m på var sida om v första m med ca (2)
2 (3) 3 cm mellanrum totalt (6) 7 (6) 7 ggr =
(72) 74 (78) 80 m.
När arb mäter (18) 22 (26) 30 cm avmaskas v
1:a v = (71) 73 (77) 79 m. Sätt m på en hjälpst.
Sticka ett ben till på samma sätt.
Sätt in delarna på rundst 3 och sticka runt
över alla m, samtidigt som det läggs upp (11)
13 (13) 15 kilm mellan benen = (164) 172 (180)
188 m.
V börjar mitt bak (mittersta m i kilen).
Fortsätt sticka diagram B, men sticka kilm i
slätst.
Passa på så att mönstret är lika på var sida
om kilm.
Minska i kilm enl följande: (5) 6 (6) 7 rm, 2 rm
tillsammans, sticka till 1 m före de nästa kilm,
lyft av 1 m rätt, 1 rm, drag den lyfta m över,
(9) 11 (11) 13 rm, 2 rm tillsammans, sticka till 1
m före de nästa kilm, lyft av 1 m rätt, 1 rm,
drag den lyfta m över, (4) 5 (5) 6 rm.
Upprepa minskningen vart 4:e v med 2 m
mindre mellan minskningarna totalt (5) 6 (6)
7 ggr = (144) 148 (156) 160 m.
Storl 6 och 18 mån: Lyft av 2 m rätt, 1 rm,
drag de lyfta m över mitt fram och mitt bak.
Alla storl: = (144) 144 (156) 156 m.
Sticka till arb mäter (20) 21 (23) 24 cm från

grenen.
Sticka byxan högre bak enl följande: Sticka
24 m, vänd, 1 omslag, sticka 48 m, *vänd, 1
omslag, sticka till 6 m före förra vändningen*.
Upprepa från *-* till det är vänt totalt 4 ggr i
var sida.
Fortsätt runt över alla m, samtidigt som
omslagen stickas tillsammans med nästa m
för att slippa hål, samtidigt som det minskas
jämnt fördelat till (120) 132 (144) 150 m.
Byt till rundst 2½, sticka 1 avigt v, 1 rätt v, 1
avigt v, 1 rätt v.
Byt till rundst 3 och sticka diagram A, till arb
från grenen mäter (24) 26 (28) 30 cm.
Sätt ett märke i var sida med (60) 66 (72) 75
m på var del.
Maska av för ärmhål 6 m i var sida (3 m på var
sida om märkena) och sticka var del för sig.
BAKSTYCKE:
= (54) 60 (66) 69 m.
Klipp av garnet och börja i sidan.
Fortsätt med diagram A och maska av för
ärmhål i var sida vartannat v (3,2,1,1,1) 3,2,1,1,1
(3,2,2,1,1) 3,2,2,1,1 m = (38) 44 (48) 51 m.
När ärmhålen mäter (8) 9 (10) 10 cm, sätts
för nacken de mittersta (24) 26 (28) 29 m på
en nål eller en tråd och sticka va sida för sig.
Sticka till arb mäter (52) 59 (66) 72 cm.
Byt till st 2½ och sticka resår 1 rm, 1 am i 6 v.
Maska av i resår.
FRAMSTYCKE:
= (54) 60 (66) 69 m.
Sticka lika bakstycket till ärmhålen mäter (6)
7 (8) 8 cm. Sätt för halsen de mittersta (12) 14
(16) 17 m på en nål eller en tråd och sticka var
sida för sig.
Maska av för halsen vartannat v 2,2,1,1 m.
Sticka till arb mäter (52) 59 (66) 72 cm.
Byt till st 2½ och sticka resår 1 rm, 1 am i 6 v.
Maska av i resår.

HALSKANT:
Sticka upp ca (47) 49 (51) 53 m och sticka
resår som ärmkant, men med ett knapphål i
var sida, 3 m in från kanten.
Sy i knappar.

A

Sluta här

Upprepa

Börja här

B

Sluta här

Upprepa

Börja här

Rm på räts, am på avigs
Am på räts, rm på avigs

KOFTA
STORLEK:
(3) 6 (12) 18 (24) mån
PLAGGETS MÅTT:
Övervidd: (51) 56 (59) 64 (68) cm
Hel längd: (26) 29 (32) 36 (36) cm
Ärmlängd: (15) 17 (19) 21 (23) cm, eller
önskad längd
GARN:
ALPAKKA SILKE (70 % babyalpakka, 30 %
silke, 50 gram = ca 200 meter)
GARNÅTGÅNG:
Beigemelerat 3021: (2) 2 (3) 3 (3) nystan

MONTERING:
Sy ihop i grenen.

TILLBEHÖR:
(5) 5 (6) 6 (6) knappar

ÄRMKANT:
Sticka upp utmed ärmhålet ca (67) 71 (77) 77
m, m-antalet skall vara delbart med 2+1.
Sticka 5 v resår fram och tillbaka (1:a v =
avigs) enl följande: 1 kantm, *1 am, 1 rm*,
upprepa från *-*, sluta med 1 am, 1 kantm,
samtidigt som det på 2:a v görs ett knapphål
på framtycket, 3 m in från kanten.
Knapphål: Maska av 2 m, som åter läggs upp
på nästa v.

REKOMMENDERADE STICKOR:
Rundst och strumpst 2½ och 3 mm

KANT UTMED NACKEN:
Sticka upp ca (41) 43 (45) 47 m och sticka
resår som ärmkant.

MASKTÄTHET:
27 m mönster på st 3 = 10 cm
Första och sista m är kantm och stickas rät på
alla v
FRAM- OCH BAKSTYCKE:
Lägg upp på rundst 2½, (137) 149 (161) 173
(185) m.
Sticka 9 v resår fram och tillbaka enl följande:
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(1:a v = avigs), 1 kantm, 1 am, *1 rm, 1 am*,
upprepa från *-* sluta med 1 kantm.
Byt till rundst 3. Sticka diagram A innanför 1
kantm i var sida till arb mäter ca (12) 14 (16) 18
(20) cm, sluta med ett helt mönster.
Byt till rundst 2½. Sticka 4 räta v som
diagrammet visar.
Byt till rundst 3. Sticka diagram B till arb
mäter (15) 17 (19) 21 (23) cm.
På nästa v från räts avmaskas för ärmhål:
Sticka (29) 32 (34) 37 (39) m (= höger
framstycke), maska av (7) 7 (9) 9 (11) m, sticka
(65) 71 (75) 81 (85) m (= bakstycke), maska av
(7) 7 (9) 9 (11) m, sticka (29) 32 (34) 37 (39) m
(= vänster framstycke).
Lägg arb åt sidan och sticka ärmarna.
ÄRMAR:
Lägg upp på strumpst 2½, (40) 42 (42) 46
(48) m. Sticka runt i resår 1 rm, 1 am i 7 v.
Byt till strumpst 3.
Sticka (1) 2 (2) 1 (2) rm, diagram A v runt,
sluta med (0) 1 (1) 0 (1) rm, samtidigt när arb
mäter 3 cm, ökas 1 m på var sida om v första
m. Upprepa ökningen med ca (1½) 1½ (1½)
1½ (2) cm mellanrum totalt (7) 9 (9) 10 (9)
ggr = (54) 60 (60) 66 (66) m. De ökade m
stickas i mönster. Sticka till arb mäter ca (12)
14 (16) 18 (20) cm, eller 3 cm före önskad
längd, sluta med ett helt mönster. Byt till
strumpst 2½ och sticka 1 rätt v, 1 avigt v, 1 rätt
v, 1 avigt v som diagrammet visar.
Byt till strumpst 3. Sticka diagram B, se till så
att mönster B passar över mönster A.
Sticka till arb mäter ca (15) 17 (19) 21 (23) cm,
sluta med samma v som på fram- och
bakstycket.
Maska av (7) 7 (9) 9 (11) m mitt under ärmen.
Lägg arb åt sidan.
RAGLANMINSKNING:
Sätt in ärmarna över de avmaskade m på
fram- och bakstycket på rundst 3 = (217) 241
(245) 269 (273) m.
Sticka diagram B som m visar, men sticka 2 m
tillsammans i var sammanfogning = (213) 237
(241) 265 (269) m. De sammanstickade m =
märkm och stickas am på räts och rm på avigs.
Mönstret skall vara lika på var sida om
märkm.
Minska för raglan på var sida om märkm från
räts enl följande: Sticka till 2 m före märkm, 2
rm tillsammans, 1 am (= märkm), lyft av 1 m
rätt, 1 rm, drag den lyfta m över.
Upprepa minskningen vartannat v totalt (14) 16
(17) 19 (20) ggr = (101) 109 (105) 113 (109) m.
Minska för raglan ytterligare 4 ggr, samtidigt
som det avmaskas 3 m i början av varje v.
Sätt m på en hjälpst.

MONTERING:
Sy ihop under ärmarna.

27 m mönster på st 3 = 10 cm

HÖGER FRAMKANT:
Sticka upp utmed häger framstycke på st 2½,
1 m i varje v, men hoppa över vart 4:e v.
Sticka 9 v resår som på fram- och bakstycket.
Maska av i resår. Vänster framkant:
Sticka lika höger, men på 4:e v görs (5) 5 (6) 6
(6) knapphål. Det nedersta 2 m från
uppläggskanten, 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.
HALSKANT:
Sticka upp utmed halsringningen på st 2½ ca
(91) 95 (95) 101 (101) m. Sticka 5 v resår fram
och tillbaka som på framkanterna och gör på
3:e v ett knapphål över de övriga. Maska av i
resår.
Sy i knappar.

B

Första och sista m är kantm som stickas rät
på alla v
Lägg upp på rundst 2½, (77) 83 (89) 95 m.
Sticka 9 v fram och tillbaka enl följande: (1:a v
= avigs) 1 kantm, 1 am, *1 rm, 1 am*, upprepa
från *-* v ut, sluta med 1 kantm.
Byt till rundst 3, sticka diagram B innanför 1
kantm i var sida till arb mäter (10) 12 (13) 14 cm.
Maska av (27) 30 (30) 33 m i var sida och
sticka (6½) 7 (7) 7½ cm diagram A över de
resterande (23) 23 (29) 29 m. Minska 1 m i var
sida, upprepa minskningen vart 4:e v till
mittstycket mäter samma längd som
sidstyckena.
Sätt m på en hjälpst.
MONTERING:
Sy sidstyckena mot mittstycket.
KANT:
Sticka upp utmed nedersta kanten på rundst
2½ ca (73) 75 (77) 79 m.
Sticka fram och tillbaka i slätst i 3 cm.
Maska av.
Vik kanten dubbel mot avigs och sy till med
elastiska stygn.
Tvinna en snodd i passande längd och trä i
nederkanten.

A

Sluta här

Upprepa

B

Börja här

A

Rm på räts, am på avigs
Am på räts, rm på avigs

MÖSSA
STORLEK:
(3) 6 (9) 12 mån

Sluta här

Upprepa

Rm på räts, am på avigs
Am på räts, rm på avigs

GARN:
ALPAKKA SILKE (70 % babyalpakka, 30 %
silke, 50 gram = ca 200 meter)
GARNÅTGÅNG:
Beigemelerat 3021: 1 nystan alla storl
REKOMMENDERADE STICKOR:
Rundst 2½ och 3 mm
MASKTÄTHET:
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Börja här

SOCKOR

B

STORLEK:
0-3 mån
GARNÅTGÅNG:
Beigemelerat 3021: 1 nystan

A

REKOMMENDERADE STICKOR:
Rundst 2½ mm
MASKTÄTHET:
28 m mönster på st 2½ = 10 cm

Sluta här

Upprepa

Börja här

Rm på räts, am på avigs
Am på räts, rm på avigs

1 rilla = 2 räta v
Lägg upp på st 2½, 48 m. Sticka 6 v rätst (=
rm på alla v) fram och tillbaka. Sticka 12 v
diagram A.
Sätt de yttersta 17 m i var sida på en hjälpst.
Sticka totalt 20 v rätst över de resterande 14
m till mittstycke. Sticka ytterligare 4 räta v,
samtidigt som det minskas 1 m i början av
varje v = 10 m. Klipp av garnet.
Sticka över 17 m på hjälpst i den ena sidan,
sticka upp 12 m utmed den ena sidan av
mittstycket, sticka över de mittersta 10 m,
sticka upp 12 m utmed den andra sidan av
mittstycket, sticka över de sista 17 m på
hjälpst = 68 m.
Sticka 12 v rätst fram och tillbaka = 6 rillor.
Sticka sula över de mittersta 12 m, samtidigt
som sidorna stickas tillsammans enl följande:
Sätt ett märke mitt på = mittm. Sticka rm till 5
m förbi mittm, sticka 2 rm tillsammans
bakifrån, *vänd, sticka 11 rm, sticka 2 rm
tillsammans framifrån*, upprepa från *-* till
det återstår 22 m. Maska av.
MONTERING:
Sy ihop runt häl och sömmen mitt bak.
Tvinna en snodd och trä genom i skaftet i
passande höjd.
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