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2015/1 KLÄNNING MED PRICKAR I EASY CARE

Strl.: 0/6 – 6/12 mdr. – 1/2 – 3/4 år.
Övervidd: 52 – 56 – 62 – 66 cm
Hel längd: 33 – 38 – 43 – 48 cm

Garnåtgång: 
Bottonfärg.: 2 – 2 – 3 – 3 n Easy Care  
Kontrastfärg.: 1 n till alla strl.
Stickor: Rundstickor nr. 2½ och 3 mm (60 cm), 
jumperstickor nr. 2½ mm
Tilbehör: 1 knapp
Stickfasthet: 28 m i mönster på st 3 = 10 cm.

	 = slätstickning 
	= omslag
\		= lyft 1 m, 1r, drag den lyfta m över

Mitten

Bålen: Lägg med rundst 2½ och kontrastfärg upp, 
176 (192) 216 (232) m och sticka 5 varv resår 1 r – 
1 a. Markera var sida med 88 (96) 108 (116) m på 
vart stycke. 
Byt till bottenfärg och rundst 3 och sticka 1 varv 
räta, fortsätt med mönster efter diagram, räkna ut 
från mitten, både på fram- och bakstycke, så det 
blir lika i sidorna. När arb mäter 5 cm minskas 1 m 
på var sida om markeringarna så här:
2 vr tillsm, sticka tills det är 2 m före nästa marke-
ring, 2 r tillsm, 2 vr tillsm, sticka till  2 m före den 1:a 
markeringen, 2 r tillsm. Upprepa dessa intagningar 
på vart 8:e varv totalt 7 (8) 10 (11) ggr. = 148 (160) 
176 (188) m. 
Fortsätt rakt upp tills arb mäter 21 (24) 28 (31) cm. 
Nu avmaskas för ärmhål 6 (6) 6 (8) m i var sida. Låt 
arb vila.

Ärmkanter:  Lägg på st 2½ och kontrastfärg upp, 
58 (62) 70 (76) m och sticka 5 v resår 1 r – 1 a, men 
på de 2 sista v avmaskas 3 (3) 3 (4) m i början av 
varje v. Sticka en ärmkant till.

Ok stickas med bottenfärg: Sätt in ärmkanterna 
över de avmaskade m. Sätt 1 markering vid alla 4 
skarvar, samt 1 markering mitt bak. Varvets början 
är nu mitt bak. På nästa varv startar raglanintag-
ningarna så här: (starta mönstret på ärmarna gen-
om att räkna ut från mitten)

Sticka till 2 m före 1:a markeringen, 2 vr tillsm, 2 r 
tillsm *, upprepa från * till * vid de 3 nästa marke-
ringarna. Upprepa intagningarna på vartannat varv 
totalt 12 (14) 17 (19) ggr.

Nu delas arb mitt bak och samtidigt avmaskas för 
hals mitt fram. (Raglanintagningarna forsätter) Börja 
mitt bak och sticka till de mittersta 14 (16) 18 (18) 
mitt fram som avmaskas till halsringning, sticka var-
vet färdigt till mitt bak. Vänd och var sida stickas 
färdig var för sig. Den yttersta m vid slitsen mitt bak 
stickas rät på alla v.  Avmaska ytterligare vid hals-
sidan 3-2-1-1-5-5-5 m (3-2-1-1-5-5-5) 3-2-1-1-5-6-6 
(3-2-1-1-5-6-6) m. Låt arb vila. Sticka den andra si-
dan på samma sätt, men spegelvänt.

Halskant: Sticka med rundst 2½ och kontrastfärg, 
de vilande m, sticka upp m längs ringningen, 1 m 
för varje avmaskd m, avsluta med att sticka de vi-
lande m. Sticka 5 v resår 1 r – 1 a, men på V3 stickas 
1 knapphål så här: 1 r, 2 r tillsm, omslag 2 ggr, 2 r 
tillsm. Efter V5 maskas det av. 

Montering: Sy ihop ärmkanterna och sy dem mot 
de avmaskade m. Sy i 1 knapp i halskanten.


