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2281

Moshi, 80% ull, 20% alpacka
Garnalternativ: Baby, 70% akryl, 30% polyamid 
   Tilda, 50% bomull, 50% akryl
                          Tilda Bamboo, 50% bambu, 50% bomull
Storlek:  3        (6)      9       (12) mån     2  (4)  år
Garnåtgång:   2       (3)      3       (4)               4          (5)  n.fg 40



Design och beskrivning: 
Alice Berbres
SVARTA FÅRET AB
Tel: 031-99 65 90
www.svartafaret.se

Styling: Katarina Segerbrand
Foto: Ulla Alderin

Babykofta
MOSHI, 80% ull, 20% alpacka
2281

Storlek:  3    (6)    9     (12) mån   2   (4)   år
Plaggets mått,
Övervidd:   48    (51)    54    (57)   62  (67)
Hel längd:  24    (26)    28 (31)   34   (38)   cm
Garnåtgång: 2    (3)    3    (4)   4   (5)   n.fg 40 (rosa)
 
Stickor: Svarta Fåret 3 och 3½
Virknål: Svarta Fåret 3½ mm
Tillbehör:  ca 1 meter sidenband, 1 tryckknapp
 
Masktäthet: 26 m och 35 v mönsterstickning med st 3½ = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar 
du för fast, byt till grövre stickor. Stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten får plagget 
fel mått och angiven garnåtgång kan ändras.

Sticka första och sista rät alla v = kantm
Öka 1 m = Lyft tråden mellan 2 m, vrid och sticka 1 rm

KOFTA (läs igenom beskrivningen innan du börjar sticka)
Bakstycke: Lägg upp på st 3½, 65 (69) 73 (77) 83 (89) m. Sticka 1 rätt v = avigs. Sticka 2 v slätst och därefter 
mönster enl diagram innanför kantm och börja vid pil för storl. När arb mäter 10 (11) 12 (14) 15 (17) cm stickas 
resår 1 rm, 1 am i 4 (4) 4 (4) 5 (5) cm men OBS! efter knappt 2 (2) 2 (2) 2½ (2½) cm görs 1 hålvarv = 1 omslag + 
2 m tillsammans v ut Sticka därefter mönster som förut igen. När arb mäter 14 (15) 16 (18) 20 (22) cm avmaskas 
för ärmhål vartannat v = 3-2-1-1 (4-2-1-1) 5-2-1-1 (5-2-2-1) 6-2-2-1-1 (6-2-2-2-1-1) m i var sida = 51 (53) 55 (57) 
59 (61) m. När arb mäter 22 (24) 26 (29) 32 (36) cm avmaskas för halsringn de mittersta 15 (17) 17 (19) 21 (23) 
m och var sida stickas för sig. Maska av ytterl för halsringn vartannat v 3-2 m = 13 (13) 14 (14) 14 (14) m kvar 
för axel som avmaskas när arb mäter 24 (26) 28 (31) 34 (38) cm. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.
Ärmhålen mäter 10 (11) 12 (13) 14 (16) cm. 

Vänster framstycke: Lägg upp på st 3½, 34 (36) 38 (40) 43 (46) m. Sticka 1 rätt v = avigs och därefter mönster 
som på bakst och börja i sidan som på bakst innanför kantm. Sticka resår vid samma längd som bakst. Gör ärmhål 
som på bakst vid samma längd. Samtidigt med 1:a  avmaskn för ärmhål minskas 1 m för V-hals innanför kantm 
= 2 rm tillsammans bakifrån. Denna minskn görs vartannat v ytterl 11 (12) 12 (12) 12 (11) ggr och vart 4:e v 2 (2) 
2 (3) 4 (6) ggr = 13 (13) 14 (14) 14 (14) m kvar för axel som avmaskas vid samma längd som bakst.

Höger framstycke: Lägg upp och sticka lika vänster framstycke men åt motsatt håll.

Ärmar: Lägg upp på st 3½, 37 (39) 41 (43) 45 (49) m. Sticka 1 rätt v = avigs. Sticka 2 v slätst och därefter mönster 
enl diagram och se till att mitten på diagrammet kommer mitt på arb. När arb mäter 3 cm ökas 1 m i var sida 
innanför kantm. Dessa ökn görs vart 6:e v ytterl 0 (0) 3 (6) 10 (10) ggr och vart 4:e v 9 (9) 8 (6) 4 (7) ggr = 57 
(59) 65 (69) 75 (85) m. Sticka mönster även på de ökade m. När arb mäter 14 (16) 19 (22) 27 (30) cm avmaskas 
alla m. Sticka den andra ärmen lika. 

MONTERING 
Sy axelsömmarna. Framkanter och halskant: Plocka upp med garnet på st 3 = 1 m i varje v men hoppa över vart 
4:e v och 1 m i varje avmaskad. Sticka 1 rätt v Maska av med rm. Nederkant: Plocka upp med garnet på st 3 = 1 
m i varje avmaskad m. Sticka 1 rätt v och maska av med rm. Sy i ärmarna. Sy ärm- och sidsömmar. 
Virka utefter alla kanter enl följ: Drag upp garnet vid en söm, X virka 1 picot = 3 lm, 1 fm i 1:a lm, hoppa över 1 
m, 1 fm i nästa m, upprepa från X. Sy i en tryckknapp vid V-ringningens början. Lägg plagget mellan våta dukar 
efter måtten och låt torka. Träd ett sidenband i hålvarvet på resåren. 

Mitten

2       4             1 år             

Upprepa

Upprepa 3      6      9         mån             

Diagram som visar alla varv

= 1 rm på räts, 1 am på avigs
= 2 m tillsammans rätt
= 1 omsl 
= lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över rm

OBS! Kom ihåg att omsl + hoptagn alltid hör ihop för att maskantalet ska stämma

TIPS OCH RÅD NÄR DU STICKAT FÄRDIGT:
- Spara en banderoll för ev reklamation
- Följ noga tvättrådet på banderollen
- Tvättpåse rekommenderas vid maskintvätt
- Torka alltid plagget liggande
- Handstickade plagg ska förvaras liggande
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