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STICKDESIGN

Dockkläder
Storlek 40 cm passar till Baby born docka och 45 cm passar
till Skrållan docka.
Dockans Stussvidd:

48 (49) cm

Dockans Huvudvidd: 33 (36) cm
Långbyxa, munktröja och toppluva
Garnåtgång: 2 nystan blå färg i Lady
2 nystan melerad färg i Lady
Tillbehör:

3 knappar.

Stickor:

Nr 3 och 3 1/2 mm.

avmaskas för nacken de yttersta 7 (8) m. Maska av för nacken
ytterligare 1m. När arbetet mäter 7 (8) cm avmaskas axelns
m.
Framstycket: Sticka lika bakstycket tills ärmhålet mäter
4 (5) cm. Maska av för halsen de 5 (6) yttersta m. Maska av
för halsen ytterligare 1 m varje varv 3 ggr. När ärmhålet
mäter 7 (8) cm avmaskas axelns m.
Höger halva: Stickas lika som vänster halva men åt motsatt
håll.

Masktäthet: 27 m mönsterstickning på
stickor 3 = 10 cm.
23 m mönsterstickning på
stickor 3 1/2 = 10 cm.
Kontrollera masktätheten noga, om det inte stämmer, byt
till grövre eller tunnare stickor.
Tröja
Bakstycke: Lägg med stickor 3 och melerat garn upp 37
(45) m och sticka resår 1rm, 1am i 3 v. Byt till stickor 3 1/2
samt sticka slätstickning. När arb mäter 13 (15) cm sätts de
mittersta 13 (15) m på en tråd eller avmnål för nacken och
var sida stickas för sig. Avm ytterligare 1 m för nacken. När
arbetet mäter 14 (16) cm avmaskas resterande m för axeln.
Andra sidan stickas lika, men åt motsatt håll.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika som bakstycket tills
arbetet mäter 8 (10) cm, nu avmaskas den mittersta m och
var sida stickas för sig. När arbetet mäter 11 (13 ) cm sätts
de yttersta 4 (5) mot framkanten på en tråd eller avmnål.
Avmaska ytterligare 1 m varje v 3 ggr. När arbetet mäter 14
(16) cm avmaskas resterande m för axeln. Andra sidan
stickas lika, men åt motsatt håll.
Ärmar: Lägg med stickor 3 och melerat garn upp 23 (25) m
och sticka resår 1rm, 1am i 3 v. Byt till stickor 3 1/2 samt
sticka slätst. Öka samtidigt 1 m i var sida vart 6 :e varv 5 (6)
ggr = 33 (37) m. När arbetet mäter 11 (13) cm avmaskas alla
maskor, ej för fast.
Munkficka: Lägg med stickor 3 1/2 och melerat garn upp
25 (29) m och sticka slätst i 4 (6) v. Nu minskas 1 m i var sida
vartannat varv till det finns 15 (17) m kvar på stickan.
Avmaska dessa m på en gång, ej för fast.
Resårstickade långbyxor
Vänster halva: Lägg med stickor 3 1/2 och blå färg upp 31
(35) m och sticka resår 1rm 1am. Efter 2 cm ökas 1 m i var
sida vart 6:e varv 6 (7) ggr = 43 (49) m. När arbetet mäter 13
(16) cm avmaskas för grenen i var sida 2,1 m. Vid 24 (27) cm
delas arbetet för ärmhålet enl följande: Sticka 16 (19) m =
bakstycke, avmaska 5 (5) m, sticka 16 (19) m = framstycke.
Sticka bakstycket först: när ärmhålet mäter 6 (7) cm

Små fickor: Lägg med stickor 3 1/2 och blått garn upp 15
(17) m och sticka resår 1rm, 1am i 5 cm. Maska av i resår.
Sticka 2 fickor.
Bröstficka: Lägg med stickor 3 1/2 och blått garn upp 23
(25) m och sticka resår 1rm, 1am i 3 (3 1/2 ) cm. Maska av i
resår.
Mössa: Lägg med stickor 3 och blå färg upp 63 (69) m och
sticka resår 1 rm, 1 am i 5 v. Byt till stickor 3 1/2 och melerat
garn samt sticka slätst. När hela arb mäter 9 (11) cm minskas
1 m i var sida vartannat v tills 9 m återstår. Tag av garnet
och drag genom de återstående m och fäst.
Montering: Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt
dem torka. Tröja. Sy ihop axlarna. Halskant: Plocka med
stickor 3 och melerat garn upp ca 47 (51) m runt
halsringningen (m från trådarna inräknade) och sticka
slätstickning i 2 varv. På nästa varv från rätsidan görs 1
knapphål på var sida innanför de 2 yttersta m. Knapphålen
görs genom att man maskar av en maska som läggs upp på
nästa varv. Sticka 2 varv slätstickning. På nästa varv från
avigsidan stickas rät = vikvarv. Sticka slätstickning i 2 varv.
På nästa varv från rätsidan görs 1 knapphål på var sida
innanför de 2 yttersta m. Sticka 3 varv slätstickning. Maska
av, ej för fast. Vik in halskanten i vikvarvet och sy till den. Sy
ihop tröjan. Placera ut munkfickan mitt på tröjan och precis
ovanför resårstickningen och sy fast den. Gör en snodd och
drag genom halsringningen. Byxa: Sy på små fickorna på
benet ca 4 cm från nederkanten och mitt på benet. Sy ihop
byxan. Knäpp på vardera axeln med virkade hällor och
knappar. (2 knappar på vardera hängslen). Passa in
bröstfickan mitt på bröstet på byxan och sy fast den. Sy
med efterstygn mitt på fickan så 2 små fickor bildas. Mössan:
Sy ihop den sneddade sidan till första minskningen.
Nederkanten: Plocka med stickor 3 och blå färg upp ca 49
(53) m runt nederkanten + lägg upp 7 nya m i ena sidan.
Sticka resår 1rm, 1am i 5 varv. På 2:a varvet görs 1 knapphål
innanför de 2 yttersta m på de 7 ny maskorna. Knapphålet
görs genom att man maskar av 1 m som åter läggs upp på
nästa varv. Sy i en knapp på motsvarande sida. Gör en boll
av blå färg och fäst baktill på mössan.
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