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GARNKVALITÉ
GARNALTERNATIV
KOFTA (A) & TRÖJA (B):
MASKTÄTHET (A,B)
STORLEKAR-CL (A,B)
STORLEKAR-ÅR (A,B)
ÖVERVIDD (A,B)
HEL LÄNGD (A,B)
ÄRMLÄNGD (A,B)
GARNÅTGÅNG (A)

VÄRMANDE SET TILL BABY

Lama Silk (70 % Mjuk babylama. 30 % Mullbärssilke. Ca 50 g = 165 m)
Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

FOTO Lasse Åbom, Emrik Jansson
FOTOMODELLER Millie Schade, Else Ångman

GARNÅTGÅNG (B)
STICKOR (A,B)
RUNDSTICKA (A,B)
TILLBEHÖR (A)

Ca 27-28 m x 40 v mönsterstickning på st 3 mm = 10 x 10 cm
44(50-56)62-68(74-80)86-92(98-104) cl
prematur(0-2)2-6(6-12)12-24 mån (2-4) år
Ca 49(52)56(60)64(68) cm
Ca 24(26)29(32)34(36) cm
Ca 16(18)20(22)24(25) cm (från nederkant till ärmhål)
Fg 1: Ca 125(125)150(175)200(225) g (fg 12209, rosa)
Fg 2: Ca 25(25)25(25)25(25) g (fg 12201, natur)
Ca 125(150)175(200)225(250) g (fg 12201, natur)
2.5 och 3 mm (till ärmarna)
2,5 och 3 mm, 60 cm
Ca 5(5)6(6)6(7) st knappar

BYXOR (C,D):
MASKTÄTHET (C)
MASKTÄTHET (D)
STORLEKAR-CL (C,D)
STORLEKAR-ÅR (C,D)
STUSSVIDD (C,D)
LÄNGD INNERBEN (C,D)
LÄNGD YTTERBEN (C,D)
GARNÅTGÅNG (C,D)
STICKOR (C,D)
RUNDSTICKA (C,D)
TILLBEHÖR (C,D)

Ca 27-28 m x 40 v slätst på st 3 mm = 10 x 10 cm
Ca 36 m x 40 v resårstickning på st 3 mm = 10 x 10 cm
44(50-56)62-68(74-80)86-92(98-104) cl
prematur(0-2)2-6(6-12)12-24 mån (2-4) år
Ca 46(48)50(54)56(58) cm
Ca 18(20)22(26)30(33) cm
Ca 40(44)48(54)60(64) cm
Ca 125(150)150(175)200(200) g (fg C: 12209, rosa / D: 12201, natur)
2.5 och 3 mm (till benen)
2,5 och 3 mm, 40 cm
Resårband ca 85-95 cm, eller önskad längd

MÖSSOR (E-G):
MASKTÄTHET (E-G)
STORLEKAR-CL (E-G)
STORLEKAR-ÅLDER (E-G)
GARNÅTGÅNG (E)
GARNÅTGÅNG (F)
GARNÅTGÅNG (G)
STRUMPSTICKOR (E)
RUNDSTICKA (F,G)

Ca 27-28 m x 40 v mönsterstickning på st 3 mm = 10 x 10 cm
50-62(62-74)80-92 cl
0-3(6-9)12-18 mån
Ca 20(25)30 g (fg 12201, natur)
Fg 1: Ca 50(50)50 g (fg 12209, rosa)
Fg 2: Ca 15(15)15 g (fg 12201, natur)
Ca 30(40)50 g (fg 12201, natur)
2,5 mm och 3 mm
2,5 och 3 mm, 40 cm

SOCKOR (H):
MASKTÄTHET
STORLEKAR-ÅLDER
GARNÅTGÅNG
STRUMPSTICKOR

Ca 27-28 m x 40 v mönsterstickning på st 3 mm = 10 x 10 cm
0-3(6-9)12-15(18-24) mån
Ca 15(20)20(25) g (fg 12201, natur / 12209, rosa)
2.5 och 3 mm
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MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
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• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
• Markera med en färgad penna den storlek du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
• 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.

FÖRKORTNINGAR

am=avig maska, m=maska, mb=maskbåge, rm=rät maska, v=varv, räts=rätsidan, int=intagning/intagningar, rest=resterande,
st=sticka/stickor

FÖRKLARINGAR

Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den, sätt tillbaka på vänster sticka, sticka den rät.
Knapphål: Maska av 2 m som läggs upp igen på nästa v.
Öhpt: Lyft 1 m , sticka 1 m, drag den lyfta m över.
Enkel fläta:
Varv 1 (räts): 3 rm
Varv 2: 3 am
Varv 3: Lyft 1 m, som om den skulle stickas rät, 2 rm, omslag, dra den lyfta m över alla 3 m (2 rm + omslag)
Varv 4: 3 am

Enkel fläta vid rundvarv:
Varv 1: 3 rm
Varv 2: 3 rm
Varv 3: Lyft 1 m, som om den skulle stickas rät, 2 rm, omslag, dra den lyfta m över alla 3 m (2 rm + omslag)
Varv 4: 3 rm

KOFTA (A)
BAK- FRAMSTYCKE

Randning på resår (A,F)
Fg 1: 3 v
Fg 2: 2 v, 1:a v rm, 2:a v resår,
Fg 1: 2 v, 1:a v rm, 2:a v resår,
Fg 2: 2 v, 1:a v rm, 2:a v resår,
Fg 1: 4 v, 1.a v rm, 3 v resår.
Lägg upp 139(139)155(155)171(171) m på rundst 2.5 mm med fg 1. Sticka resår, 1 rm, 1 am. Se förklaring randning
(1:a v = avigsidan). Byt till rundst 3 mm och sticka enl följ: 1 km, 1 rm, 2 am, *fläta (3 m som förklaring), 2 am, 1 rm,
2 am*, upprepa *-* till 7 m återstår. Sticka fläta, 2 am, 1 rm, km. Avigsidan: km, 1 am, 2 rm, *fläta, 2 rm, 1 am, 2 rm*,
upprepa *-* till 7 m återstår. Sticka fläta, 2 rm, 1 am, km. Upprepa dessa 2 v och följ tröjans beskr fram till avm för
halsen. Koftan stickas fram och tillbaka men mått och avm är detsamma.

ÄRMAR

Lägg på strumpst 2.5 mm och fg 1 upp 40(40)40(48)48(48) m. Sticka resår, 1 rm, 1 am. Se förklaring randning. Öka 8
m, alla stl, jämnt fördelat över sista resårv. Byt till st 3 mm och följande indelning: markera 1:a m som stickas rät, 2 am,
*fläta, 2 am, 1 rm, 2 am* upprepa *-* till 2 m återstår, 2 am. Efter 2 cm gör en ökn på var sida om den markerade m.
Upprepa ökn med 2(2)2(2,5)2,5(3) cm mellanrum till det finns 56(56)56(66)66(66) m på stickan. När arb mäter
16(18)20(22)24(25) cm, (sista v ska vara v 3 i flätans diagram) maska av för ärmhål enl följ: maska av 3(3)4(4)5(5) m
före markerad m, sticka markerad m, maska av 3(3)4(4)5(5) m efter markerad m. Sticka v ut, v 4 är nu stickad i flätans
diagram. Låt ärmen vila. Sticka en till ärm på samma sätt.

OK

Sätt in ärmarna över avmaskningarna på fram- och bakstycke. Börja vid höger framstycke. Sticka höger framstycke till 1
m återstår, sticka ihop sista m med första m på höger ärm, sätt en markering runt den ihopstickade m, sticka ärmens m
till 1 m återstår, sticka ihop sista m med 1:a m på bakst, sätt en markering runt den ihopstickade m, sticka bakst fram
till 1 m återstår, sticka ihop sista m med 1:a m på vänster ärm, markera den ihopstickade m, sticka ärmens m fram till
1 m återstår, sticka ihop sista m med 1:a m på vänster framst, markera även denna m. Nu finns 4 markeringar på tröjan.
Sticka 1 v utan ihoptagningar/int. Int ska sedan göras på flätans varv 1 och 3. Int ska göras på var sida om de markerade
m. Int före markering = 2 rm tills. Int efter markering = 1 öhpt. Upprepa int vartannat v sammanlagt 18(20)21(23)24(25)
ggr. Samtidigt med 14:e(16:e)17:e(19:e)20:e(21:e) int, avm för hals enl följ: Maska av 4 m i början på de 2 följande v,
sedan 3 m i början av följande v.

MONTERING

Spänn ut plagget efter angivna mått mellan fuktiga dukar, låt torka. Sy ihop under ärmarna. Fäst alla trådar.
Vänster framkant: Plocka från räts innanför kantm med st 2.5 mm och fg 1 upp 1 m i varje v utmed framkanten. Hoppa
över ca vart 4:e v. Det ska vara ett ojämnt ant m. Sticka 1:a m avig, sedan resår, 1 am, 1 rm, sista m stickas rät i bakre
mb. 1:a och sista m, stickas lika alla v. Byt till fg 2, sticka 1 v räta m, 1 v resår. Byt till fg 1, 1 v räta m, 1 v resår. Byt
till fg 2, 1 v räta m, 1 v resår. Byt till fg 1, 1 v räta m, 1 v resår. Maska av i resår.
Höger framkant: Plocka upp och sticka lika vänster framkant men åt motsatt håll. OBS! På v 4 görs 5(5)6(6)6(7) st
knapphål. Det nedersta ca ½-1 cm från nederkanten, det översta i halskanten, som stickas efteråt, och de övriga med
jämna mellanrum.
Halskant: Sätt över vilande m på st 2.5 mm, och plocka upp nya m över de avm. Börja och sluta v med 1 rm, km. Km
stickas lika framkanternas km. Sticka resår lika framkanterna. Gör ett knapphål mitt över de övriga knapphålen på kanten.
Maska av i resår. Sy i alla knappar.

TRÖJA (B)
FRAM-/BAKSTYCKE

Lägg på rundst 2.5 mm och fg 2 upp 136(144)152(160)168(176) m. Sticka resår, 1 rm, 1 am, i 13 v (1:a v är avigsidan). Öka
på sista resårv 8(0)8(0)8(0) m (=144(144)160(160)176(176) m. Byt till st 3 mm och sticka vidare enl följ: Markera 1:a m,
som stickas rät (=”sidsöm”), 2 am, *fläta (3 m enl förklaring), 2 am, 1 rm, 2 am* upprepa *-*, avsluta med 2 am. Markera
även den andra ”sidsömmen”. Det blir 71(71)79(79)87(87) m mellan markeringarna. När arb mäter 16(17,5)19(21)23(24,5)
cm (sista v ska vara v 3 i flätans diagram). Maska av för ärmhål. Maska av 3(3)4(4)5(5) m före markerad m, sticka markerad
m, maska av 3(3)4(4)5(5) m efter markerad m. Sticka fram till 3(3)4(4)5(5) m före nästa markering, maska av 7(7)9(9)11(11)
m, sticka fram till första avm. Varv 4 i flätans diagram är stickad. Lägg arb att vila.

ÄRMAR

Stickas lika koftans ärmar, men utan randning och med fg 2

OK

Sätt in ärmarna över avmaskningarna på fram- och bakstycke. Börja med vänster ärm, sticka ihop sista m på ärm med 1:a m
på framstycke, sätt en markering runt den ihopstickade m, sticka framstycket till 1 m återstår, sticka ihop m med 1:a m på
höger ärm, sätt en markering runt den ihopstickade m, sticka ärm fram till 1 m återstår, sticka ihop med 1:a m på bakstycket,
markera den ihopstickade m, sticka bakstycket fram till 1 m återstår, sticka ihop med 1:a m på vänster ärm, markera även
denna m. Nu finns 4 markeringar på tröjan. Sticka 1 v utan ihoptagningar/int. Int ska sedan göras på flätans varv 1 och 3.
Int ska göras på var sida om de markerade m. Int före markering = 2 rm tills. Int efter markering = 1 öhpt. Upprepa int
sammanlagt 18(20)21(23)24(25) ggr. Samtidigt med 14:e(16:e)17:e(19:e)20:e(21:e) int, sätts de 7 mittersta m på framstycket
på en nål/tråd. Nu stickas v fram och tillbaka. Avm ytterl för halsen 3 m i början av alla rest v.

MONTERING

Spänn ut plagget efter angivna mått mellan fuktiga dukar, låt torka. För över alla m till rundst 2.5 mm och plocka med fg 2
upp nya m vid de avm m och 1 m i varje v och m. Låt v börja vid höger axel bak. Sticka 9 v resår, 1 rm, 1 am, (går det inte
jämnt ut, sticka de 2 sista m avigt tills). Maska av i resår (viktigt att halsmudden inte stramar). OBS! I slutet av resåren, vid
framstycket, gör 2 st knapphål enl följ: sticka tills det är 5 m kvar, avm 2 m vilka åter läggs upp på nästa v. Gör knapphål på
varv 4 och 8. Sy ihop tröjan under ärmarna. Fäst alla trådar.

SLÄTSTICKADE
BYXOR (C)

MONTERING
RESÅRSTICKADE
BYXOR (D)

Ben: Lägg på strumpst 2.5 mm med fg 1 upp 48(52)56(58)60(62) m, fördela på 4 st. Sticka resår, 1 rm 1 am i 13 v.
Byt till st 3 mm och sticka slätst med fg 1. Sätt en markering mellan 1:a och 4:e st = insidan av benet. Sticka 1 m, öka
1 m, sticka till 1 m före markering, öka 1 m, 1 rm. Upprepa ökn vart 4:e(4:e)6:e(6:e)6:e(8:e) v tills det finns
68(70)74(76)80(84) m på st.
När arb mäter 18(20)22(26)30(33) cm, maska av 3 m (gäller alla stl) efter markeringen och sticka rm v ut. Byt till rundst
3 mm, maska av 3 m, sticka am v ut. Låt arb vila på rundst.
Sticka ett till ben på samma sätt. Sätt bägge benen på samma rundst 3 mm. Sticka första benets m, lägg upp
10(12)12(12)14(14) m, sticka andra benets m, lägg upp 10(12)12(12)14(14) m. Sticka 2 räta v över samtliga m. Gör en
int på var sida om de nya upplagda m. Upprepa int vart 4:e v ytterl 4(4)4(4)6(6) ggr. Markera mitt fram och mitt bak.
När arb mäter 20(22)24(26)28(29) cm från upplägg vid grenen stickas, för att höja byxan bak, 50 m efter markeringen
mitt bak. OBS! För att undvika hål vid vändning: lyft nästa m som den skulle stickas rät, gör ett omslag och sätt tillbaka
den lyfta m vriden, sträck garnet, vänd, sticka 100 m, vänd, sticka 90 m, vänd på samma sätt som förra vändningen,
sticka 80 m, vänd osv, sticka 70 m, vänd, sticka 60 m, vänd, sticka 50 m, vänd, sticka 40 m, vänd, sticka 30 m, vänd,
sticka 20 m, vänd, sticka 10 m.
Sticka 1 v över alla m. Sticka ihop omslag med föregående v lyfta m.
Byt till st 2.5 mm och sticka resår, 1 rm 1 am i 13 v. Gör ett hålvarv mitt på resåren enl följ: gör 1 omslag, sticka 2 rm
tills (omslagen görs över am). Gör 6-8 m mellan hålen. Maska av alla m.
Spänn ut plagget mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop grensömmarna. Trä ev i ett resårband.

Hela byxan stickas i resår 1 rm, 1 am. Lägg på strumpst. 2.5 mm med fg 2 upp 48(52)56(58)60(62) m och sticka 13 v
resår 1 rm, 1 am. Byt till st 3 mm och sticka enligt byxa C. Sätt en markering runt 1:a rm. Hoppa över hålvarvet i midjan.
Om man vill trä i ett resårband: Efter att byxan är färdig sticka 1 avigt v = vikvarv. Sticka 2½-3 cm resår 1 rm, 1 am.
Maska av. Vik in mot avigsidan, sy fast, lämna öppet ca 2 cm, trä i ett resårband.

MONTERING

Spänn ut plagget mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop byxan i grenen, fäst alla trådar.

MÖSSA (E)

Lägg upp 75(83)91 m på st 2.5 mm med fg 2. Sticka resår 1 rm, 1 am, innanför km i var sida. Sticka 9 v resår. På sista
resårvarvet öka 8 m jämnt fördelat. Byt till st 3 mm och sticka enl följande: km, 1 rm, 2 am, *sticka fläta enl förklaring, 2
am, 1 rm, 2 am*, upprepa *-* till det återstår 7 m, sticka fläta, 2 am, 1 rm, km. När arb mäter 10(12)14 cm, maska av
27(31)35 m i var sida. Fortsätt sticka med rest m. Minska 1 m innanför km i var sida vart 4:e v tills mittstycket har samma
längd som sidstyckets avmaskade m. Sätt m på en nål/tråd.

MONTERING

Spänn ut mössan mellan fuktiga dukar, låt torka. Sy ihop sömmarna. Använd kantm till sömsmån. Plocka med st 2.5 mm
upp m från räts, längs mössans nederkant (= mössans sidstycke, mittpartiets sparade m, längs andra sidstycket.) Sticka
resår, 1 rm, 1 am, innanför km i var sida, i 9 v. Gör ett hålvarv på v 4 = gör 1 omsl, sticka 2 m tills rätt. Sticka 6-8 m
mellan hålen.
Maska av. Fäst alla trådar. Gör en snodd och trä genom hålvarvet.

MÖSSA (F,G)

Lägg på rundst 3 mm upp 104(112)120 m med F: fg 1 och G: fg 2. Sticka resår 1 rm 1 am i 13 v. På mössa F sticka
randning enl förklaring. Sticka sedan enl följ: Börja med: 2 am, *fläta, 2 am, 1 rm, 2 am*, upprepa *-* till 6 m återstår
på v, sticka fläta, 2 am, 1 rm. Sätt en markering runt sista rm = mitt bak. Sticka till arb mäter 10(12)14 cm. Sista v är v
4 på flätan. Nu börjar minskning för kullen. Sticka 2 am tills, *fläta, 2 am tills, 1 rm, 2 am tills*, upprepa *-*, avsluta v
med fläta, 2 am tills, 1 rm. Sticka 3 v. Sticka 1 am, *fläta, 2 rm tills, 1 am*, upprepa *-*, avsluta v med fläta, 2 rm tills.
Sticka 1 v. Sticka 1 am, *2 rm tills, 2 rm tills, 1 am*, upprepa *-* avsluta v med 2 rm tills, 2 rm tills. Sticka 1 v. Sticka
2 rm tills v ut. Tag av garnet, trä genom resterande m.

MONTERING

Mössa F: Gör en stor pom-pomboll med fg 1 och fg 2 och fäst i toppen på mössan.
Mössa G: Gör 2 pom-pombollar med fg 2 och fäst på toppen av mössan som 2 öron.

POM-POMBOLL

SOCKOR (H)
SKAFT

Lägg upp 40(40)48(48) m på strumpst 3 mm, fördela på 4 st. Sticka 1 rm, 2 am *fläta (= 3 m enl förkl), 2 am, 1 rm, 2
am* upprepa *-* tills 5 m återstår på st 4, fläta, sticka 2 am. Sticka 16 v, efter flätans beskrivning. Byt till st 2.5 mm
och minska 4 m, alla storlekar. Sticka resår 2 rm, 2 am i 8 v. Vänd, den flätstickade delen kommer att vikas över resåren.
Minska på nästa v genom att sticka 2 rm tills, 2 am tills v ut. Sticka resår, 1 rm, 1 am i 5 v. Nästa v: 1 rm, 1 rm i föregående
varvs mb, 1 am, 1 am i föregående varvs mb, öka 1 m i varje m v ut. Sticka resår 2 rm, 2 am i 2 v.

HÄL

Sticka slätst fram och tillbaka över 20(20)24(24) m. Flytta över den 1:a rm till de vilande m. 1:a och sista m av hälmaskorna,
börjar och slutar med 1 rm från resåren. Sticka slätst i 2½(2½)3(3½) cm.
Sticka nu med början från rätsidan: 11(11)13(13) rm, 1 öhpt, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 3 am, 2 am tills, 1 am, vänd, lyft 1
m, 4 rm, 1 öhpt, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 5 am, 2 am tills, 1 am, vänd, lyft 1 m, 6 rm, 1 öhpt, 1 rm, vänd.
Fortsätt med minskningarna till alla sidmaskor är stickade. Plocka upp 8(10)12(14) m på var sida om hälmaskorna. Hälens
m stickas i slätst, på ovansidan fortsätt att sticka resår, rm på rm, am på am. Efter 1 v börjar man minska på var sida om
hälen, det är de upplockade m som minskas. Börja mitt på hälen, sticka slätst tills 2 m återstår på st 1, sticka 2 rm tills.
Sticka resår 2 rm 2 am på st 2 och 3. På st 4 börja med 1 öhpt, sedan rm på rest m. Upprepa minskningarna vartannat v
till det återstår 36(40)44(48) m.

FOT

Sticka rakt till hela foten mäter 6(8)8(9) cm. Sticka resår på ovansidan, slätst på undersidan.
Se till att resåren börjar och slutar med 2 rm.
Nu minskas för tån:
OBS! Sticka 1 och 4 = undersidan på sockan (slätstickning). Sticka 2 och 3 = ovansidan på sockan (resårstickning).
St 1: sticka till 3 m återstår, 2 rm tills, 1 rm.
St 2: 1 rm, 1 öhpt, rest m resår.
St 3: resår, utan minsk.
St 4: slätst, utan minsk.
Upprepa minskn på st 1 och 2 totalt 4 ggr. Sticka sista v utan minskn. Nu minskas på alla 4 st, varje v.
St 1 och 2: som tidigare.
St 3: resår till 3 m återstår, 2 rm tills, 1 rm.
St 4: 1 rm, 1 öhpt, slätst på resterande m. Minska varje v till det återstår 8 m.
Tag av garnet, dra genom de 8 m. Fäst alla trådar.
Sticka en socka till. OBS! Kom ihåg att börja minska för tån på st 3 och 4, så det blir en höger och en vänster socka.
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