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DOCKTRÖJAN DISA

Lettlopi (100% Isländsk Ull. Nystan ca 50 g = 100 m)
Ca 18 m x 24 v slätstickning på sticka 4.5 mm = 10 x 10 cm
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
Passar docka ca 40 cm
Ca 40 cm
Ca 17 cm
Ca 10 cm
Fg 1: Ca 50 g (A: fg 10051 B: fg 10086)
Fg 2: Ca 50 g (A: fg 10085 B: fg 11404)
Fg 3: Ca 50 g (A: fg 10053 B: fg 11404)
Fg 4: Ca 50 g (A: fg 10052 B: fg 19423)
3.5 och 4.5 mm
3 mm
1 knapp, maskhållare
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• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
• Sticka/virka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar/virkar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att
du håller den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål.
• Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.

FÖRKORTNINGAR

fg=färg, fm=fasta maskor, m=maska/maskor, rm=rät maska, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, v=varv

FÖRKLARINGAR

Bål, ok och ärmar stickas runt. Ärmmuddarna dubbelviks inåt och sys fast, för att inte tänjas ut vid användning.
När bålen stickas börjar varven på vänster sida men på oket börjar varven till vänster på baksidan.
Oket, som stickas i rundstickning, klipps upp (om det behövs), så att ett sprund bildas – då blir halsringningen tillräckligt
vid för att dockhuvudet ska få plats.

BÅL

Med strumpst 3.5 mm och fg 4: Lägg upp 72 m. Slut till en ring och sticka runt:
Sticka resår (1 rm, 1 am) i 1 v. Byt till fg 3 och sticka ytterligare 2 v resår.
Byt till strumpst 4.5 mm och slätst enligt diagram 1.
Byt till fg 1 och sticka slätstickning till arbetet mäter 11 cm. Sticka inte de 3 sista m på sista v.
Ta av garnet och sätt de 3 sista (ostickade) maskorna, samt de 3 nästkommande m (de första 3 m på varvet) på maskhållare.
Dessa kommer hamna under vänster ärm. Låt bålen vila.

ÄRMAR

Med strumpstickor 3.5 mm och färg 4: Lägg upp 18 m. OBS! inte för hårt. Fördela maskorna på 3 stickor (6 m/sticka)
och börja sticka runt:
Sticka resår (1 rm, 1 am) i 1 varv (eller 4 varv om du vill vika in mudden). Ta av garnet.
Byt till färg 3 och sticka ytterligare 2 v resår. Ta av garnet.
Byt till strumpstickor 4.5 mm och sticka med färg 1 och 2 enligt diagram 1.
OBS! På sista diagramvarvet ökas 2 m: Öka 1 m efter första maskan och 1 m före sista maskan = totalt 20 m.
Efter diagrammet, fortsätt med färg 1 och sticka slätstickning. OBS! Öka 2 m på samma sätt ytterligare 2 gånger,
med 3 varv emellan (sätt gärna en markör vid ökningarna) = totalt 24 m. Fördela dem om du vill på 4 stickor.
Sticka sedan rakt till arbetet mäter 10 cm.
Sätt de 3 sista m på sista varvet, samt de 3 första m på maskhållare. Låt ärmen vila, ta av garnet.
Sticka en till likadan ärm + 1 varv, men ta inte av garnet.

OK

Nu ska bål och ärmar stickas ihop. Använde du rundsticka på bålen så kan du sätta över den sist stickade ärmen på den
högra stickan. Annars tar du en strumpsticka och stickar till mitt fram. Fördela sedan maskorna över 4 stickor.
Fortsätt sticka med tråden från nystanet: 29 m över bålens framsida. Sätt följande 6 m på maskhållare. Ta sedan nästa
ärm och sticka de 18 m och vidare 31 m över ryggen = totalt 96 m. Markera maskan mitt fram (den 15:e m på bålens
framsida). Sticka mönster och minskningar enligt diagram 2 = 32 m.

HALSKANT

Byt till strumpst 3.5 mm och sticka 1 v slätst med fg 2. Vänd och sticka resår fram och tillbaka: 2 v med fg 2 och 1 v med fg 3.
Det bildas då en öppning i halskanten. Maska av i resår från rätsidan med fg 3. Ta av garnet och prova på din docka.
Om halsen är för snäv för dockans huvud, klipp upp ett sprund: Sy två sömmar, ca 6 cm långa, på var sida om sprundet,
med en maskbredd emellan. Klipp upp mellan sömmarna och avsluta med att virka fm längs med halskanten och det
uppklippta sprundet.
Med fg 3 och virknål 3 mm: Virka 8 lm som ska bilda en knappslå på vänster sida av halskanten.

MONTERING

Fäst lösa trådar. Sy ihop maskorna under ärmen med hjälp av ”grafting”.
Sy fast en knapp vid sprundet.

Grafting / Maskstygn

GRAFTING / MASKSTYGN

Sy ihop öppningen under ärmen med maskstygn
i de öppna maskorna från maskhållarna, enligt
skissen.

Dra åt maskstygnen lagom mycket så de är
lika stora som de stickade maskorna.

DIAGRAM 1

Avsluta i den sista öppna maskan så inget hål
kvarstår.

BÅL OCH ÄRMAR

Upprepa
Börja här
ärm
Mitt fram

DIAGRAM 2

Börja här
bål

Bålen och ärmarna stickas separat. Maskorna mot ärmhålen sätts på
maskhållare, både på ärmar och bålen.

När du stickar ihop delarna, stickar du i de yttre maskorna på ärmarna
och maskhållarna i ärmhålen sitter kvar tills hela tröjan är stickad.

Upprepa
Börja här
Mitt fram

KNAPPHÅL OCH SPRUND

TECKENFÖRKLARING
= Fg 1
= Fg 2
= Fg 3
= Fg 4
= 2 rm tills

Virka en ögla till knappen, eller klipp upp ett sprund om du behöver
och virka längs kanten.
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