
2728

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

Storlek:       3 (6) 9 mån (1) 2 (4) år
Garnåtgång, tröja:  3 (4) 4    (5) 5  (6) n.fg 65
Garnåtgång, kofta:  3 (4) 4    (5) 5  (6) n.fg 41



2728 Babytröja och kofta
Garnåtkvalité BABY TENCEL, 100% lyocell

Storlek: 3 (6) 9 mån (1) 2 (4) år
Plaggets mått, 
Övervidd: 48 (51) 54  (58) 62 (66) cm
Hel längd: 26 (28) 30  (32) 36 (40) cm
Ärmlängd: 14 (16) 19  (22) 27 (30) cm
Garnåtgång,
Tröja: 3 (4) 4  (5) 5  (6) n.fg 65 (blå)
Kofta: 3 (4) 4  (5) 5 (6) n.fg 41 (ljusrosa)
Garnalternativ: Tilda, Moshi, Blue Ocean Cotton
Stickor: 3 mm
Tillbehör: 5 – 6 knappar (kofta), 3 knappar (tröja)
Design och text: Gunnel Möller
Foto: Ewa Andinsson.se

Masktäthet: 26 m mönsterstickning på st 3 = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt 
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

Mönster: X 5 räta v, 1 avigt v X. Upprepa X – X.

TRÖJA 
Bakstycke: Lägg upp 64 (68) 72 (78) 82 (88) m på st 3 och sticka mönster enl ovan med 1 kantm i var sida (som 
stickas rät alla v), 1:a v = räts. När arb mäter 16 (17) 18 (19) 22 (25) cm avmaskas 3-2 m var sida vartannat v (alla 
storl) för ärmhål = 54 (58) 62 (68) 72 (78) m. När arb mäter 24 (26) 28 (30) 34 (38) cm avmaskas för nacken de 
mittersta 14 (16) 18 (20) 22 (24) m och var sida stickas för sig. Höger axel: Maska av ytterl 3 m mot nacken = 17 
(18) 19 (21) 22 (24) m kvar för axel som avmaskas när arb mäter 26 (28) 30 (32) 36 (40) cm. Vänster axel: Maska 
av lika mot nacken som höger sida. Maska av axlens m när arb mäter 25 (27) 29 (31) 35 (39) cm. 
Framstycke: Lägg upp och sticka lika som bakstycket men när arb mäter 21 (23) 25 (27) 30 (34) cm avmaskas de 
mittersta 8 (10) 12 (14) 16 (18) m för halsringningen och var sida stickas för sig. Höger axel: Avmaska ytterl för 
halsringningen vartannat v 3-2-1 m = 17 (18) 19 (21) 22 (24) m kvar för axeln som avmaskas vid samma längd 
som bakst. Vänster axel: Maska av lika halsringningen som höger sida och avm axelns m vid samma höjd som 
bakst.  
Ärmar: Lägg upp 42 (44) 46 (48) 50 (52) m på st 3 och sticka mönster enl ovan med 1 kantm i var sida, 1:a v = 
räts. Efter 2 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm genom att ta tråden mellan m, vrid den och sticka 1 rm. Fortsätt 
|ND�Sn�GHWWD�VlWW�PHG���FP�V�PHOODQUXP�WLOOV�GHW�¿QQV�������������������������P�Sn�VWLFNDQ��/lJJ�HY�|NQLQJDUQD�
tätare mot slutet. När arb mäter 14 (16) 19 (22) 27 (30) cm avm 3-2 m i var sida vartannat v (alla storl) för ärmhål. 
Maska av rest m för ärmkullen. Sticka den andra ärmen lika. 

Montering: Sy höger axelsöm. Halskant: Plocka upp ca 68 (72) 76 (80) 84 (88) m längs halsringningen från räts 
på st 3 och sticka 4 räta v. Maska av med rm från avigs ej för fast. Plocka upp ca 20 (21) 22 (23) 24 (25) m längs 
vänster axel och halskanten på bakstycket och sticka lika som halskanten. Maska av med rm från avigs. Plocka 
och sticka lika längs vänster axel och halskanten på framstycket men gör 3 knapphål på 2:a v från räts genom att 
maska av 2 m som läggs upp igen på nästa v över de avm. Gör ett knapphål mitt för halskanten och de öviga med 
jämna mellanrum. Sy i knappar på bakstyckets axelkant. Lägg axelkanten med knapphål omlott över bakstyckets 
axelkant och sy i ärmen. Sy i den andra ärmen. Sy ärm- och sidsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Lägg 
plagget enl mått mellan fuktiga dukar och låt torka.

KOFTA
Bakstycke: Stickas lika som bakstycket till tröjan men sticka vänster axel lika som höger (fast spegelvänd). 
Vänster framstycke: Lägg upp 32 (34) 36 (39) 41 (44) m på st 3 och sticka mönster enl ovan med 1 kantm i var 
sida, 1:a v = räts. När arb mäter 16 (17) 18 (19) 22 (25) cm avm 3-2 m vartannat v i sidan för ärmhål (alla storl) = 
27 (29) 31 (34) 36 (39) m. När arb mäter 21 (23) 25 (27) 30 (34) cm avm 4 (5) 6 (7) 8 (9) m för halsringningen. 
Avm ytterl 3-2-1 m vartannat v mot halsen (alla storl) = 17 (18) 19 (21) 22 (24) m kvar för axeln som avm när arb 
mäter 26 (28) 30 (32) 36 (40) cm. 
Höger framstycke: Stickas lika som vänster framstycke men åt motsatt håll. 
Ärmar: Stickas lika som ärmar till tröjan. 

Montering: Sy axelsömmarna. Plocka upp ca 68 (72) 76 (80) 84 (88) m längs halsringningen från räts på st 3 och 
sticka 4 räta v. Maska av med rm från avigs. Vänster framkant: Plocka upp 1 m i varje v och m men hoppa över 
vart 4:e v längs vänster framkant + halskanten och sticka 4 räta v. Maska av med rm från avigs. Höger framkant. 
Plocka upp och sticka lika som vänster framkant men gör 5 – 6 knapphål på det 2:a v. Gör det översta mitt för 
halskanten, det nedersta ca 1 cm från nederkanten och de övriga med jämna mellanrum däremellan. Knapphål: 
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Maska av 2 m som läggs upp igen över de avm på nästa v. Sy i ärmarna. Sy ärm- och sidsömmarna. Använd kantm 
till sömsmån. Sy i knappar. Lägg plagget enl mått mellan fuktiga dukar och låt torka.


