
kopiering förbjuden

=  rm på räts, am på avigs, fg 1 

=  rm på räts, am på avigs, fg 2

=  am på räts, rm på avigs, fg 2

=  omsl, fg 1

=  2 m tills rätt i bakre maskb, fg 1 

=  2 m tills rätt, fg 1

= 3 m, tills rätt fg 1

    =  2 m tills avigt, fg 2

           = sätt 2 m på en flätst framför arb, 2 rm, sticka flätst m rät

DIAGRAM
  Mönster I

Mönster II

mitt på ärmen        börja här på ärmen

Upprepa

     sticka sist på bakst 
  

upprepas på bakst
börja här på bakst 
och vänster framst

1127

BABY MERINO extra fine 100% Merinoull
Storlek:   3 (6)       9  (12)  mån   
Garnåtgång kofta: 5 (5)      6        (8)   nystan



Kofta, byxa och sockor 
BABY MERINO extra fine, 100% merinoull, 
1127

Storlek:   3  (6)     9  (12)  månader
Plaggets mått, 
Bröstvidd:  50  (52)        55 (58)  cm    
Hel längd:   25  (27)        30 (32)  cm
Ärmlängd:  17  (19)        21 (24)  cm
Innerbenlängd:  18  (22)        26 (30)  cm
Stussvid:  49  (51)        54 (56)  cm
Garnåtgång,               
Kofta:   4  (4)     5 (6)  n.fg 1 (vit 04)  
   1  (1)     1 (2)  n.fg 2 (blå 65) 
Byxor, sockor:  4  (5)     5 (6)  n.fg 1 (vit 04) 
   1  (1)     1 (1)  n.fg 2 (blå 65)
   i BABY MERINO
Stickor:              Svarta Fåret 2½ och 3 mm
Rundstickor:      Svarta Fåret 2½ och 3 mm, 40 cm
Strumpstickor:  Svarta Fåret 2½ mm
Tillbehör:   5 knappar till koftan

Masktäthet: 28 m slätst på st 3 = 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.

OBS! Läs igenom beskrivningen innan stickningen påbörjas!

KOFTA
Bakstycket: Lägg upp 86 (90) 94 (98) m med fg 1 på st 3 och sticka 2 räta v. Sticka därefter 1 kantm i var sida 
(stickas rät alla v) och slätst samt mönster I enl. diagram enl. följande: 1 kantm, 0 (2) 4 (6) m slätst, mönster 
enl. diagram över 80 m (alla storlekar), 4 (6) 8 (10) m slätst, 1 kantm. OBS! Nysta av ett litet nystan med fg 2 
och sticka med ett nystan på var sida för att slippa långa hopp. Sno garnerna om varandra vid färgbyte för att 
slippa hål i arb. Sticka på detta sätt och minska som diagrammet visar. När arb mäter ca 15 cm (alla storlekar) 
finns det 70 (74) 78 (82) m på st. Sticka lika som förut. Då arb mäter 23 (25) 28 (30) cm avm de mittersta 24 
(26) 28 (28) m för nacken och var sida stickas för sig. Avm därefter vartannat v 3-2 -1 m (alla storlekar) på 
sidan därom. När arb mäter ca 25 (27) 30 (32) cm avm resterande 17 (18) 19 (21) m rät för axeln. Andra sidan 
stickas lika men åt motsatt håll.

Vänster framstycke: Lägg upp 44 (46) 48 (50) m med fg 1 på st 3 och sticka 2 räta v. Sticka därefter 1 kantm 
i var sida (stickas rät alla v) och slätst samt mönster I enl. diagram enl. följande: 1 kantm, 0 (2) 4 (6) m slätst, 
mönster enl. diagram över 40 m (alla storlekar), 2 rm, 1 kantm. Sticka på detta sätt och minska som diagram-
met visar. När arb mäter ca 15 cm (alla storlekar) finns det 36 (38) 40 (42) m på st. Sticka lika som förut. Då arb 
mäter 21 (23) 25 (27) cm avm de yttersta 5 (6) 7 (7) m i framkanten för halsringning och därefter avm vartannat 
v 4-3-2-2-1-1-1 m (alla storlekar) på sidan därom. När arb mäter ca 25 (27) 30 (32) cm avm resterande 17 (18) 
19 (21) m för axeln.

Höger framstycke: Stickas lika som vänster men åt motsatt håll.

Ärmar: Lägg upp 38 (40) 42 (44) m med fg 1 på st 3 och sticka 2 räta v. Sticka därefter 1 kantm i var sida 
(stickas rät alla v) och slätst samt mönster II enl. diagram över de mittersta 28 m. Markera arb:s mitt och räkna 
ut var diagrammet påbörjas från arb:s mitt räknat. Öka 1 m i var sida innanför kantm med ca 3½ (3) 2½ (2½) 
cm mellanrum tills det finns 52 (58) 64 (70) m på st. Ökningsm stickas i slätst. Lägg ökn tätare mot slutet om så 
behövs. När ärmen mäter ca 17 (19) 21 (24) cm avm samtliga m ej för fast.

MONTERING 
Sy axelsömmarna. Sy sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Ärmhålen ska mäta ca 9 (10) 11 
(12) cm. Sy i ärmarna. Vänster framkant flicka/höger framkant pojke: Plocka upp ca 56 (62) 68 (74) m på st 2½ 
med fg 1 från räts utmed framkanten och sticka 4 v rätst. Maska av rät. Höger framkant flicka/vänster framkant 
pojke: Sticka lika som på motsatt sida men gör 5 knapphål, det nedersta ca 1 cm från uppläggningskanten, det 
översta ca ½ cm från halsringningen och de övriga med jämna mellanrum däremellan. Knapphålen görs genom 
att maska av 2 m som åter läggs upp på nästa v. Halskant: Plocka upp ca 72 (76) 80 (80) m på rundst 2½ med fg 
1 från räts utmed halsringningen och sticka  2 räta v. Maska av i rätst. Sy i knappar och fäst alla lösa trådar på 
avigs.

BYXOR
Lägg upp 132 (136) 144 (152) m med fg 1 på rundst 2½ och sticka ca 2 cm slätst. Sticka runt på rundst! Sticka 
därefter 1 avigt v = vikv, alla mått mäts härifrån, mitt fram, sedan stickas ca 2 cm slätst, öka jämnt fördelat till 
136 (148) 160 (160) m på sista v. När slätst mäter ca 8 cm (alla storlekar) sätts en trådmarkering mitt fram och 
byxan stickas högre bak enl. följande: Börja vid markeringen mitt bak. Sticka 6 rm, vänd, 1 omslag lyft 1 m 
sticka 11 am tillbaka, vänd, 1 omslag, lyft 1 m, sticka 17 m. Sticka 6 m mer innan varje vändning totalt 4 (4) 5 
(6) ggr vid var sida. OBS! Omslagen stickas tillsammans med nästa m efter vändningarna så att det inte blir hål 
i arb. Sticka därefter runt i slätst över alla m. När arb mäter ca 12 (13) 14 (15) cm görs ökn för kil enl. följande, 
börja mitt bak: sticka 1 m, öka 1 m, sticka tills det återtstår 1 m innan markeringen mitt fram, öka 1 m, sticka 2 
m, öka 1 m, sticka tills det återtstår 1 m innan markeringen mitt bak, öka 1 m, sticka 1 m. Upprepa dessa ök-
ningar vartannat v tills det finns 160 (172) 184 (184) m på st. Dela för benen: sticka 80 (86) 92 (92) m (höger 
ben), sätt resterande 80 (86) 92 (92) m på en tråd, sticka höger ben först: Sätt en trådmarkering där v börjar och 
gör minskn med ca 1½ (1½) 1½ (2) cm mellanrum enl. följande: sticka 2 m tills rät innan markeringen och lyft 
1 m, 1 rm, drag den lyfta m över den stickade före markeringen tills det finns 64 (66) 68 (70) m på st. Sticka 
slätst. När benet mäter 17 (21) 25 (29) cm stickas 1 v samt minska jämnt fördelat på detta v till 48 (50) 52 (54) 
m. Sticka därefter ränder i färger omväxlande med 1 rät v, 1 avigt v totalt i 8 v, ränderna stickas omväxlande: 2 
v med fg 1, 1 v med fg 2. Maska av ej för fast. Sticka det andra benet lika. Vik kanten i midjan i vikv mot avigs 
och sy fast den med lösa stygn. Drag resårbandet genom kanalen. Fäst alla lösa trådar på avigs.

SOCKOR, storlek 3 (6/9) 12 mån
Lägg upp 38 (42) 46 m på strumpst 2½ med fg 1 och sticka runt i 8 v rätst i färger lika som på byxans neder-
kant. Byt till fg 1 och sticka ca 1 cm (alla storlekar) slätst. Sticka därefter 1 hålv enl. följande: X 2 m tills rät, 1 
omslag, upprepa från X v runt. Sticka därefter 2 v slätst. Sticka hälen fram och tillbaka över 19 (21) 23 m enl. 
följande: sticka tills det återstår 1 m på v, vänd, sticka tills det återstår 1 m på andra sidan, vänd. Fortsätt på 
detta sätt med 1 m färre mellan varje vändning tills det är 9 m kvar på st. Vänd och sticka 1 m mer mellan varje 
vändning tills alla m är stickade [19 (21) 23 m]. För att det inte ska bli hål vid vändningarna, lyfts tråden mel-
lan sista mittm och nästa m, vrid tråden och sätt den på st, sticka den tillsammans med nästa m. Sticka därefter 
runt i slätst över alla m i ca 4 (5) 6 cm (mät från hälen). Sätt en trådmarkering i var sida av foten och sticka 2 m 
tills rät bakifrån innan trådmarkeringen och 2 m tills rät efter trådmarkeringen i var sida vartannat v 3 (3) 4 ggr. 
Minska därefter på samma sätt, men varje v tills det det återstår 10 m på v. Tag av garnet och drag tråden genom 
resterande m, fäst väl. Fäst lösa trådar på avigs. Sticka den andra sockan lika. Tvinna 2 snoddar av 2 trådar till 
varje snodd à ca 60 cm (= ca 30 cm färdig längd) med fg. 1. Trä en snodd genom varje hålv.
Spänn ut plaggen enl. mått, täck med fuktig duk och låt torka.
      
Design och beskrivning:
Gjestal
Översättning: Let´s Knit. design/Anne Jonsson
SVARTA FÅRET AB
Tel: 031-99 65 90          
www.svartafaret.se

Foto: Ewa Andinsson
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Kofta, byxa och sockor 
BABY MERINO extra fine, 100% merinoull, 
1127

Storlek:   3  (6)     9  (12)  månader
Plaggets mått, 
Bröstvidd:  50  (52)        55 (58)  cm    
Hel längd:   25  (27)        30 (32)  cm
Ärmlängd:  17  (19)        21 (24)  cm
Innerbenlängd:  18  (22)        26 (30)  cm
Stussvid:  49  (51)        54 (56)  cm
Garnåtgång,               
Kofta:   4  (4)     5 (6)  n.fg 1 (vit 04)  
   1  (1)     1 (2)  n.fg 2 (blå 65) 
Byxor, sockor:  4  (5)     5 (6)  n.fg 1 (vit 04) 
   1  (1)     1 (1)  n.fg 2 (blå 65)
   i BABY MERINO
Stickor:              Svarta Fåret 2½ och 3 mm
Rundstickor:      Svarta Fåret 2½ och 3 mm, 40 cm
Strumpstickor:  Svarta Fåret 2½ mm
Tillbehör:   5 knappar till koftan

Masktäthet: 28 m slätst på st 3 = 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.

OBS! Läs igenom beskrivningen innan stickningen påbörjas!

KOFTA
Bakstycket: Lägg upp 86 (90) 94 (98) m med fg 1 på st 3 och sticka 2 räta v. Sticka därefter 1 kantm i var sida 
(stickas rät alla v) och slätst samt mönster I enl. diagram enl. följande: 1 kantm, 0 (2) 4 (6) m slätst, mönster 
enl. diagram över 80 m (alla storlekar), 4 (6) 8 (10) m slätst, 1 kantm. OBS! Nysta av ett litet nystan med fg 2 
och sticka med ett nystan på var sida för att slippa långa hopp. Sno garnerna om varandra vid färgbyte för att 
slippa hål i arb. Sticka på detta sätt och minska som diagrammet visar. När arb mäter ca 15 cm (alla storlekar) 
finns det 70 (74) 78 (82) m på st. Sticka lika som förut. Då arb mäter 23 (25) 28 (30) cm avm de mittersta 24 
(26) 28 (28) m för nacken och var sida stickas för sig. Avm därefter vartannat v 3-2 -1 m (alla storlekar) på 
sidan därom. När arb mäter ca 25 (27) 30 (32) cm avm resterande 17 (18) 19 (21) m rät för axeln. Andra sidan 
stickas lika men åt motsatt håll.

Vänster framstycke: Lägg upp 44 (46) 48 (50) m med fg 1 på st 3 och sticka 2 räta v. Sticka därefter 1 kantm 
i var sida (stickas rät alla v) och slätst samt mönster I enl. diagram enl. följande: 1 kantm, 0 (2) 4 (6) m slätst, 
mönster enl. diagram över 40 m (alla storlekar), 2 rm, 1 kantm. Sticka på detta sätt och minska som diagram-
met visar. När arb mäter ca 15 cm (alla storlekar) finns det 36 (38) 40 (42) m på st. Sticka lika som förut. Då arb 
mäter 21 (23) 25 (27) cm avm de yttersta 5 (6) 7 (7) m i framkanten för halsringning och därefter avm vartannat 
v 4-3-2-2-1-1-1 m (alla storlekar) på sidan därom. När arb mäter ca 25 (27) 30 (32) cm avm resterande 17 (18) 
19 (21) m för axeln.

Höger framstycke: Stickas lika som vänster men åt motsatt håll.

Ärmar: Lägg upp 38 (40) 42 (44) m med fg 1 på st 3 och sticka 2 räta v. Sticka därefter 1 kantm i var sida 
(stickas rät alla v) och slätst samt mönster II enl. diagram över de mittersta 28 m. Markera arb:s mitt och räkna 
ut var diagrammet påbörjas från arb:s mitt räknat. Öka 1 m i var sida innanför kantm med ca 3½ (3) 2½ (2½) 
cm mellanrum tills det finns 52 (58) 64 (70) m på st. Ökningsm stickas i slätst. Lägg ökn tätare mot slutet om så 
behövs. När ärmen mäter ca 17 (19) 21 (24) cm avm samtliga m ej för fast.

MONTERING 
Sy axelsömmarna. Sy sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Ärmhålen ska mäta ca 9 (10) 11 
(12) cm. Sy i ärmarna. Vänster framkant flicka/höger framkant pojke: Plocka upp ca 56 (62) 68 (74) m på st 2½ 
med fg 1 från räts utmed framkanten och sticka 4 v rätst. Maska av rät. Höger framkant flicka/vänster framkant 
pojke: Sticka lika som på motsatt sida men gör 5 knapphål, det nedersta ca 1 cm från uppläggningskanten, det 
översta ca ½ cm från halsringningen och de övriga med jämna mellanrum däremellan. Knapphålen görs genom 
att maska av 2 m som åter läggs upp på nästa v. Halskant: Plocka upp ca 72 (76) 80 (80) m på rundst 2½ med fg 
1 från räts utmed halsringningen och sticka  2 räta v. Maska av i rätst. Sy i knappar och fäst alla lösa trådar på 
avigs.

BYXOR
Lägg upp 132 (136) 144 (152) m med fg 1 på rundst 2½ och sticka ca 2 cm slätst. Sticka runt på rundst! Sticka 
därefter 1 avigt v = vikv, alla mått mäts härifrån, mitt fram, sedan stickas ca 2 cm slätst, öka jämnt fördelat till 
136 (148) 160 (160) m på sista v. När slätst mäter ca 8 cm (alla storlekar) sätts en trådmarkering mitt fram och 
byxan stickas högre bak enl. följande: Börja vid markeringen mitt bak. Sticka 6 rm, vänd, 1 omslag lyft 1 m 
sticka 11 am tillbaka, vänd, 1 omslag, lyft 1 m, sticka 17 m. Sticka 6 m mer innan varje vändning totalt 4 (4) 5 
(6) ggr vid var sida. OBS! Omslagen stickas tillsammans med nästa m efter vändningarna så att det inte blir hål 
i arb. Sticka därefter runt i slätst över alla m. När arb mäter ca 12 (13) 14 (15) cm görs ökn för kil enl. följande, 
börja mitt bak: sticka 1 m, öka 1 m, sticka tills det återtstår 1 m innan markeringen mitt fram, öka 1 m, sticka 2 
m, öka 1 m, sticka tills det återtstår 1 m innan markeringen mitt bak, öka 1 m, sticka 1 m. Upprepa dessa ök-
ningar vartannat v tills det finns 160 (172) 184 (184) m på st. Dela för benen: sticka 80 (86) 92 (92) m (höger 
ben), sätt resterande 80 (86) 92 (92) m på en tråd, sticka höger ben först: Sätt en trådmarkering där v börjar och 
gör minskn med ca 1½ (1½) 1½ (2) cm mellanrum enl. följande: sticka 2 m tills rät innan markeringen och lyft 
1 m, 1 rm, drag den lyfta m över den stickade före markeringen tills det finns 64 (66) 68 (70) m på st. Sticka 
slätst. När benet mäter 17 (21) 25 (29) cm stickas 1 v samt minska jämnt fördelat på detta v till 48 (50) 52 (54) 
m. Sticka därefter ränder i färger omväxlande med 1 rät v, 1 avigt v totalt i 8 v, ränderna stickas omväxlande: 2 
v med fg 1, 1 v med fg 2. Maska av ej för fast. Sticka det andra benet lika. Vik kanten i midjan i vikv mot avigs 
och sy fast den med lösa stygn. Drag resårbandet genom kanalen. Fäst alla lösa trådar på avigs.

SOCKOR, storlek 3 (6/9) 12 mån
Lägg upp 38 (42) 46 m på strumpst 2½ med fg 1 och sticka runt i 8 v rätst i färger lika som på byxans neder-
kant. Byt till fg 1 och sticka ca 1 cm (alla storlekar) slätst. Sticka därefter 1 hålv enl. följande: X 2 m tills rät, 1 
omslag, upprepa från X v runt. Sticka därefter 2 v slätst. Sticka hälen fram och tillbaka över 19 (21) 23 m enl. 
följande: sticka tills det återstår 1 m på v, vänd, sticka tills det återstår 1 m på andra sidan, vänd. Fortsätt på 
detta sätt med 1 m färre mellan varje vändning tills det är 9 m kvar på st. Vänd och sticka 1 m mer mellan varje 
vändning tills alla m är stickade [19 (21) 23 m]. För att det inte ska bli hål vid vändningarna, lyfts tråden mel-
lan sista mittm och nästa m, vrid tråden och sätt den på st, sticka den tillsammans med nästa m. Sticka därefter 
runt i slätst över alla m i ca 4 (5) 6 cm (mät från hälen). Sätt en trådmarkering i var sida av foten och sticka 2 m 
tills rät bakifrån innan trådmarkeringen och 2 m tills rät efter trådmarkeringen i var sida vartannat v 3 (3) 4 ggr. 
Minska därefter på samma sätt, men varje v tills det det återstår 10 m på v. Tag av garnet och drag tråden genom 
resterande m, fäst väl. Fäst lösa trådar på avigs. Sticka den andra sockan lika. Tvinna 2 snoddar av 2 trådar till 
varje snodd à ca 60 cm (= ca 30 cm färdig längd) med fg. 1. Trä en snodd genom varje hålv.
Spänn ut plaggen enl. mått, täck med fuktig duk och låt torka.
      
Design och beskrivning:
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Översättning: Let´s Knit. design/Anne Jonsson
SVARTA FÅRET AB
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kopiering förbjuden

=  rm på räts, am på avigs, fg 1 

=  rm på räts, am på avigs, fg 2

=  am på räts, rm på avigs, fg 2

=  omsl, fg 1

=  2 m tills rätt i bakre maskb, fg 1 

=  2 m tills rätt, fg 1

= 3 m, tills rätt fg 1

    =  2 m tills avigt, fg 2

           = sätt 2 m på en flätst framför arb, 2 rm, sticka flätst m rät

DIAGRAM
  Mönster I

Mönster II

mitt på ärmen        börja här på ärmen

Upprepa

     sticka sist på bakst 
  

upprepas på bakst
börja här på bakst 
och vänster framst

1127

BABY MERINO extra fine 100% Merinoull
Storlek:   3 (6)       9  (12)  mån   
Garnåtgång kofta: 5 (5)      6        (8)   nystan


