
      

2730

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

Storlek:    3  (6)  9  (12) 18  månader
Garnåtgång:  4  (5)  5  (6)  7  n.fg 1 (79 och 04)



2730 Babykofta i ett stycke

Garnkvalité: BABY TENCEL, 100% lyocell

Storlek: 3  (6) 9 (12) 18 månader
Plaggets mått,
Bröstvidd: 50 (54) 58 (62) 66  cm
Hel längd:    26 (28) 30 (32) 36  cm 
Garnåtgång:  3 (4) 4 (5) 6 n.fg 1 (turkos 79)
  1 (1) 1 (1) 1 n.fg 2 (vit 04)
Stickor:  3½ mm 
Rundsticka: 3½ mm, 60 cm
Tillbehör: 5 knappar 
Garnalternativ: Tilda, Moshi, Blue Ocean Cotton
Design och text: Gunnel Möller 
Styling: Katarina Segerbrand 
Foto: Ulla Alderin

Masktäthet: 26 m rätstickning på stickor 3½ = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, 
E\W�WLOO�JU|YUH�VWLFNRU��6WLFNDU�GX�I|U�O|VW��E\W�WLOO�¿QDUH�VWLFNRU��6WlPPHU�LQWH�PDVNWlWKHWHQ�InU�SODJJHW�IHO�PnWW�RFK�
angiven garnåtgång kan ändras.

Koftan stickas från halsringningen och nedåt. Läs igenom beskrivningen innan arb påbörjas!
Lägg upp 72 (76) 80 (84) 88 m med fg 1 på st 3½ och sticka rätstickning (alla v räta), 1:a v = avigs. Sticka 3 
YDUY��*|U���NQDSSKnO�Sn�GHW���H�YDUYHW�LQQDQI|U���P��L�E|UMDQ�DY�Y�I|U�SRMNH�RFK�L�VOXWHW�DY�Y�I|U�ÀLFND��Knapphål 
= 1 omslag, 2 rm tills. OBS! Knapphålen görs med ca 6 cm:s mellanrum. Gör totalt 5 knapphål. Börja på nästa 
v från räts att öka för raglan enl följ: Sticka 15 (16) 17 (18) 19 rm, 1 omslag + 1 rm + 1 omslag, 8 rm (alla storl), 
1 omslag + 1 rm + 1 omslag, 22 (24) 26 (28) 30 rm, 1 omslag + 1 rm + 1 omslag, 8 rm (alla storl), 1 omslag + 
1 rm + 1 omslag, 15 (16) 17 (18) 19 rm = 8 ökade m på v. Sticka 1 v utan ökningar. Fortsätt på detta sätt att öka 
vartannat v och det blir 8 m mer för varje ökningsvarv. Gör totalt 21 (22) 23 (24) 25 ökningar = (mellan omslag 
+ mittmaska + omslag på varje del), 64 (68) 72 (76) 80 m för bakstycket, 50 (52) 54 (56) 58 m för varje ärm och 
36 (38) 40 (42) 44 m för varje framstycke. Sätt bak- och framstyckena på trådar och sticka ärmarna först.

Ärmar: Sticka rätst fram och tillbaka över ärmens m. Sticka ihop omslaget i var sida med nästa m. Efter 4 v 
minskas 1 m i var sida innanför 1 m genom att sticka ihop 2 rm. Fortsätt minska på detta sätt med ca 2 cm:s 
PHOODQUXP�WLOOV�GHW�¿QQV��������������������P�Sn�VWLFND��OBS! När arb mäter 10 (11) 12 (13) 14 cm (mätt från där 
man började sticka ärmen separat) stickas ränder el följ: Sticka 4 v med fg 2, 4 v med fg 1, 4 v med fg 2, sticka 
med fg 1 tills hela ärmen mäter 14 (15) 16 (17) 18 cm. Maska av. Sticka nästa ärm lika.

Bak- och framstycken: Fortsätt sticka fram och tillbaka i rätst och sticka ihop omslaget med mittmaskan där 
delarna möts. Gör knapphål som förut. När arb mäter 22 (24) 26 (28) 32 cm (mätt från axeln) stickas ränder enl 
följ: Nysta av lite garn av fg 1 till ett eget nystan. Sticka 5 m med fg 1, sticka med fg 2 tills det återstår 5 m, tag 
det extra nystanet och sticka 5 m. På nästa v stickas 5 m med fg 1, sno garnerna om varandra och sticka med fg 
1 tills 5 m återstår, sno garnerna om varandra och sticka 5 m med fg 1. Fortsätt sticka på detta sätt och sticka 4 v 
med fg 2, 4 v med fg 1, 4 v med fg 2. Sticka med fg 1 tills arb mäter 26 (28) 30 (32) 36 cm. Maska av ej för fast.

Montering: Sy innerärmssömmarna. Sy i en ½ m för en smidig söm. Fäst alla trådar och sy i knappar. Lägg 
plagget enl mått mellan fuktiga dukar och låt torka.
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