
2726

BABY TENCEL, 100% lyocell
Garnalternativ: Tilda, Moshi, Blue Ocean Cotton

Storlek:    3 (6) 9 mån (1) 2 (4) år
Garnåtgång: Tröja: 3 (5) 5  (6) 7 (8) n.fg (04, 69)



2726 Babytröja och mössa

Garnkvalité: BABY TENCEL, 100% lyocell
Storlek:  3 (6) 9 mån (1) 2 (4) år
Plaggets mått,
Bröstvidd: 48 (51) 53 (57) 62 (65) cm
Hel längd: 25 (27) 29 (32) 36 (42) cm
Ärmlängd: 15 (17) 19 (21) 24 (27) cm
Huv.omkr: 37 (41) 44 (47) 49/50 (51/52)cm personligt mått
Garnåtgång:
Tröja: 2 (3) 3 (4) 4 (5) n.fg 1 (vit 04)
  1 (2) 2 (2) 3 (3) n.fg 2 (blå 69)

Mössa: 1 (1) 1 (2) 2 (2) n.fg 1 (blå 69)
  1 (1) 1 (1) 1 (1) n.fg 2 (vit 04)
Garnalternativ: Tilda, Moshi, Blue Ocean Cotton
Stickor: 2½ och 3 mm
Strumpstickor: 2½ och 3 mm till mössa 
Tillbehör: Tröja: 3 knappar
Design och text: Anette Mårdh
Foto: Västkustbild.se

Masktäthet: 27 m och 38 v mönster på st 3 = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt 
WLOO�JU|YUH�VWLFNRU��VWLFNDU�GX�I|U�O|VW��E\W�WLOO�¿QDUH�VWLFNRU��6WlPPHU�LQWH�PDVNWlWKHWHQ��InU�SODJJHW�IHO�VWRUOHN�RFK�
angiven garnåtgång kan ändras.

OBS! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v (= kantm). Kantm i början av v stickas alltid rät och i slutet vriden 
rät.

TRÖJA
Bakstycket: Lägg på st 2½ med fg 2 upp 72 (76) 80 (84) 94 (98) m och sticka innanför 1 kantm i var sida resår 1 
rm, 1 am. Sticka 3 v med fg 2, 2 v med fg 1, 2 v med fg 2 och 4 (4) 4 (4) 6 (6) v med fg 1 (vid färgbyte stickas 1:a 
v rätt). Minska på sista v 6 (6) 6 (6) 8 (8) m jämnt fördelat = 66 (70) 74 (78) 86 (90) m. Byt till st 3 sticka 2 v slätst 
och därefter mönster enligt diagram. Utgå från mitten. När arb mäter 13 (14) 15 (17) 20 (25) cm avm för ärmhål 
vartannat v i var sida 2-1 (2-1) 2-1-1 (2-1-1) 2-2-1 (2-2-1) m. Vid 23 (25) 27 (30) 34 (40) cm avm för nacken de 
mittersta 22 (24) 26 (26) 28 (30) m och var sida stickas för sig. Avm vid nacken vartannat v ytterl 2-1 m. När arb 
mäter 25 (27) 29 (32) 36 (42) cm avm rakt för axeln.

Framstycket: Lägg upp och sticka lika som för bakst. Maska av för ärmhål vid samma höjd och på samma sätt 
som på bakst. När arb mäter 20 (22) 24 (26) 30 (36) cm avm för halsen de mittersta 16 (18) 20 (20) 22 (24) m 
och var sida stickas för sig. Avm vid halsen vartannat v ytterl 3-2-1 m. Maska av rakt för höger axel vid 25 (27) 
29 (32) 36 (42) cm. Vänster axel avm vid 24 (26) 28 (31) 35 (41) cm. 

Ärmar: Lägg på st 2½ med fg 2 upp 46 (48) 50 (52) 54 (56) m och sticka innanför 1 kantm i var sida resår 1 rm, 
1 am med randning som på bakst. Byt till st 3, sticka 2 v slätst och därefter mönster enligt diagram. Utgå från 
mitten. OBS! När arb mäter 4 (4) 4 (4) 5 (5) cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa denna ökn med 1 
FP�V�PHOODQUXP�WLOOV�GHW�¿QQV�������������������������P�Sn�VWLFNDQ��8W|ND�P|QVWUHW�HIWHUKDQG�VRP�PDVNDQWDOHW�
ökar. Vid 15 (17) 19 (21) 24 (27) cm avm för ärmhål vartannat v i var sida 2-1 (2-1) 2-1-1 (2-1-1) 2-2-1 (2-2-1) 
m. Därefter avm resterande m elastiskt.
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Montering: Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. 
Sy höger axelsöm. Halskant: Plocka med st 2½ och fg 1 från räts runt halsringn upp ca 77 (81) 85 (91) 95 (99) m 
och sticka 2 räta v. Därefter stickas, innanför 1 kantm i var sida, resår 1 am 1 rm med ränder enl följ: 2 v med fg 
1, 2 v med fg 2, 2 v med fg 1, 2 v med fg 2. OBS! Vid färgbyte stickas 1:a v avigt. Fortsätt med fg 2 och sticka 
1 rätt v från avigs (= vikvarv) samt ytterl 8 v resår. Maska av elastiskt i resår. Vik kanten dubbel mot avigs i 
vikvarvet och fålla.
Knäppkant på axeln: Plocka med st 2½ och fg 1 utmed framst vänstra axel + den dubbla halskanten upp 1 m 
i varje m och v och 1 m mellan var 5:e och 6:e m och sticka 2 räta v. Därefter stickas resår 1 rm 1 am i 2 cm, 
sista v från avigs. Maska av i resår. OBS! Samtidigt görs 3 st knapphål mitt på kanten med jämna mellanrum. 
Det första ca 2 cm från sidan och det sista 3 m från kanten vid halsen. Knapphål = maska av 2 m, vilka åter 
läggs upp på nästa v. Plocka med st 2½ och fg 1 från räts utmed bakst vänstra axel upp m på samma sätt som 
på framst. Sticka 3 v resår. Maska av i resår. Lägg knäppkanterna omlott och sy i ärmarna. Sy därefter ihop 
sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar.

MÖSSA
Lägg på strumpst 2½ med fg 1 upp 86 (98) 104 (114) 120 (126) m, fördela dem på 4 st och sticka runt i resår 
1 rm 1 am i 6 cm (1:a v = mössans räts). Sätt en markeringstråd i början på v och låt den följa med uppåt. Öka 
på sista v 4 (4) 4 (6) 6 (6) m jämnt fördelat = 90 (102) 108 (120) 126 (132) m. Byt till strumpst 3 och sticka 
2 v slätst (= alla v räta). Därefter stickas mönster enligt diagram tills arb mäter ca 14 (15) 16 (17) 17 (18) cm 
(sluta med en hel mönsterprick). Sticka resten av arb i slätst med fg 1. När arb mäter 15 (16) 17 (18) 18 (19) 
cm görs ett intagningsv enl följ: X 4 rm, 2 rm tillsammans X, upprepa X-X. Upprepa dessa int varje v ytterl 
4 ggr. Det blir 1 m mindre mellan int för varje intagningsv. Sticka på nästa v m tillsammans 2 och 2. Tag av 
garnet, träd det igenom de återstående m och fäst. Vik resårkanten utåt.

Upprepa Upprepa

Upprepa

Mitten

=  Slätstickning med fg 1

=  Slätstickning med fg 2

 

OBS! När man utgår från mitten få man själv räkna 
ut var mönstret börjar

Diagram som visar alla varv
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