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BARNTRÖJA MED RULLKANTER

Saga 100 % ull, 50 g = ca 104 m
Fuga, Lady, Fantasi, Gästrike 3-tråd, Mellanraggi. Tänk på att garnåtgången
och plaggets form om du byter til annan kvalité.
1½-3 (3-5) 5-7 (7-9) 9-11 (11-13) år
Ca 92-98 (104-110) 116-122 (128-134) 140-146 (152-158) centilong
Ca 62 (64) 69 (79) 90 (96) cm – tröjans mått
Ca 30 (33) 37 (43) 47 (50) cm – tröjans mått
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MASKTÄTHET

21 m x 28 v slätst på st 4 = 10 x 10 cm – eller anpassa till det nummer på stickor Du måste ha för att på 10 cm få 21 m och 28 v.

FÖRKORTNINGAR

am=avig maska, arb=arbetet, avigs=avigsidan, avm=avmaska, bf = bottenfärgen, fg=färg, m=maska/maskor,
mf = mönsterfärgen, rm=rät maska, räts=rätsidan, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, v=varv, ytterl = ytterligare, ökn=ökning

FÖRKLARINGAR

Öka 1 m = tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
Yttersta m i var sida stickas rät alla v = kantm.

STORLEKSGUIDE

Järbo Garn storleksguide: Rörelse vidden på plagg i våra stickbeskrivningar varierar beroende på plagg typ och form.
För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att Du först mäter alla mått direkt på kroppen. Därefter bestämmer Du själv hur
mycket rörelsevidd du vill ha. Barnkläder mäts i centilong. Storlek 38, 44 (prematur används som benämning på barn
födda före 37:e graviditetsveckans utgång brukar betecknas som för tidigt födda (PT - Pre Term), 50 cl (ca 0-1 mån) till
170 centilong (ca 13+ år). Barnets hela längd mäter du för att få fram rätt centilongstorlek. Innerbenets längd mäter Du
från grenen till hålfoten.

TIPS! Läs igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete, så undviker du frågetecken.
BAKSTYCKE

Lägg på st 3½ upp 67(69)75(85)97(103) m. Sticka 6 v slätst med avigs ut – börja med ett v på avigs (= rätsidan),
med 1 kantm i varje sida hela tiden. Byt till st 4 och sticka 1 v rm och fortsätt i slätst, nu med räts ut. Sticka rakt
upp tills arb mäter 16(17½)20(24)27(29) cm. Avm nu för ärmhål i varje sida vartannat v enl följ: 1x3, 2x1 (1x3, 2x1)
1x3, 1x2, 1x1 (1x4, 1x2, 2x1) 1x4, 1x2, 2x1 (1x4, 1x2, 2x1) m = 57(59)63(69)81(87) m. Sticka vidare rakt upp tills arb
mäter 28(31)35(41)45(48) cm. Nu avm de mittersta 17(17)19(23)25(25) m för halsen och varje sida stickas vidare för sig.
Avm för halsen vartannat v ytterl 2x3 (2x3) 2x3 (2x3) 1x4, 1x3 (1x4, 1x3) m = 14(15)16(17)21(24) m. Sticka rakt upp
tills arb mäter 30(33) 37(43)47(50) cm och avm de rest m för axeln. Sticka den andra sidan lika, men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKE

Stickas som bakst tills arb mäter 26(29)32(38)41(43) cm. Avm nu de mittersta 11(13)15(15)17(19) m för halsen och
sticka varje sida vidare för sig. Avm vidare för halsen vartannat v 1x4, 1x2, 3x1 (1x4, 1x2, 2x1) 1x4, 1x2, 2x1 (2x3, 1x2,
2x1) 1x4, 1x3, 1x2, 2x1 (2x3, 1x2, 2x1) m = 17 (18) 18 (19)22 (24) m. Sticka rakt upp tills arb mäter 30(33)37(43)47(50 cm
och avm de rest m för axeln. Sticka den andra sidan lika, men åt motsatt håll.

ÂRMAR

Lägg på st 3½ upp 32(36)40(44)46(48) m. Sticka 6 v slätst med avigs ut som på bakst, med 1 kantm i varje sida
hela tiden. Byt till st 4. Börja med 1 v rm och utöka på detta v 3(3)3(5)5(5) m jämnt fördelat = 35(39)43(49)51(53) m.
Fortsät i slätst med räts ut och utöka 1 m i varje sida med 5 v mellanrum 13(14)15(16)17(18) ggr = 61(67)73(81)85(89) m.
Fortsät att sticka rakt upp tills arb mäter 30(34)34(37)40(42) cm. Avm för ärmkullan i varje sida vartannat v enl följ:
1x3, 2x1 (1x3, 2x1) 1x3, 1x2, 1x1 (1x4, 1x2, 2x1) 1x4, 1x2, 2x1 (1x4, 1x2, 2x1) m = 51(57)61(65)69(73) m.
Avm de rest m.

MONTERING

Fäst alla trådar. Sy högra axelsöm. Halskant: Plocka med st 3½ upp från rätsidan ca 64(66)72(76)82(86) m jämnt
fördelat längsmed halskanten. Sticka 1 v rm och därefter 5 v slätst med avigs ut. Avm med aviga m från räts, inte för stramt.
Sy vänster axelsöm. Sy i ärmarna så att mitten på ärmen kommer mot axelsömmen. Sy sid- och ärmsömmarna med kantm
till sömrom. Sy ev rullkantarna till på avigs av arb.

TVÄTTRÅD

Stickade/virkade plagg tvättas separat med skonsam tvätt, avigsidan ut och utan optiskt vitmedel. Undvik blötläggning.
Sträcks i form i vått tillstånd. Ska plantorkas.
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