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Baby Merino, 100% merinoull superwash
eller Lisa, 100% kammad bomull

Storlek:                       3    (6)     9 mån  (1)    2  år       
Garnåtgång Baby M kofta:  5    (5)    6          (7)     8  nystan, fg 05
Garnåtgång Lisa, kofta:       2    (3)    3          (4)     4  nystan, fg 41
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Babykofta 
BABY MERINO, 100 % merinoull superwash 
LISA, 100% kammad bomull
2082

Storlek:      3     (6)     9 mån  (1)    2 år
Plaggets mått, 
Bröstvidd:    50   (54)   58       (62)   68    cm
Hel längd:       25   (27)   29       (32)   38    cm 
Ärmlängd:  15   (17)   19       (21)   25    cm
Garnåtgång:   5     (5)      6        (7)     8      n.fg 05 (oblekt) i BABY MERINO 
    2     (3)      3        (4)     4      n.fg 41 (ljusrosa) i LISA
Stickor:	 	 Svarta	Fåret	3½	mm	+	flätsticka
Rundsticka:  Svarta Fåret 3½ mm, 60 cm
Tillbehör:  4 – 5 knappar 
                   
Masktäthet: 32 m mönsterstickning på stickor 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.

KOFTA
Bak- och framstycken upp till ärmhålen: Lägg upp 166 (179) 192 (205) 224 m på rundst 3½. Sticka fram och 
tillbaka	på	stickan,	1:a	=	rätsidan.	Sticka	enl	följ:	9	(9)	9	(9)	12	rm	(=	höger	framkant),	X	1	fläta	(=	8	m)	+	
4	(5)	6	(7)	8	rm	X,	upprepa	X	–	X	totalt	3	ggr,	sätt	en	sidmarkering,	X	4	(5)	6	(7)	8	rm	+	1	fläta	X,	upprepa	
X	–	X	totalt	6	ggr,	4	(5)	6	(7)	8	rm,	sätt	en	sidmarkering,	X	4	(5)	6	(7)	8	rm	+	1	fläta	X,	upprepa	X	–	X	totalt	
3 ggr, 9 (9) 9 (9) 12 rm (= vänster framkant). OBS! Kantmaska ingår i de rm först och sist på v. Sticka kantm 
enl följ: Lyft sista m på varje v med garnet framför arb och sticka första m på varje v i den bakre maskbågen = 
framkanter.	Sticka	flätorna	enl	diagrammet	och	övriga	m	i	rätst	(alla	v	räta).
Knapphål:	Knapphålen	stickas	direkt	i	ena	framstycket,	höger	för	flicka	och	vänster	för	pojke.	Gör	5	(5)	5	(5)	6	
knapphål, det nedersta 3 (5) 5 (6) 6 cm från nederkanten och de övriga med 4 (4) 4½ (5) 5 cm:s mellanrum. Det 
översta knapphålet hamnar ca 1 cm från halskanten. Gör knapphålen enl följ: Sticka 3 m, maska av 2 m, fortsätt 
sticka v som vanligt. Lägg upp 2 nya m över de avm på nästa v.
Sticka tills arb mäter 15 (16) 17 (19) 24 cm. Maska av 3 (3) 4 (4) 5 m på var sida om varje sidmarkering (6 (6) 
8 (8) 10 m under varje ärm) för ärmhål. Sätt framstyckens m på var sin tråd och sticka bakstycket först.

Bakstycke: = 70 (77) 82 (89) 94 m. Byt till vanliga stickor 3½ och fortsätt sticka mönster som förut innanför 1 
kantm i var sida. Sticka tills arb mäter 24 (26) 28 (31) 37 cm. Maska av de mittersta 22 (25) 26 (27) 28 m för 
nacken och sticka var sida för sig. Avm ytterl 2 m mot nacken = 22 (24) 26 (29) 31 m kvar för axeln som avm 
när arb mäter 25 (27) 29 (32) 38 cm. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll. 

Vänster framstycke: = 42 (45) 47 (50) 55 m. Byt till vanliga stickor 3½ och fortsätt sticka mönster som förut 
innanför 1 kantm i var sida. Fortsätt gör knapphål som förut för pojke. Fortsätt sticka framkanten lika. Sticka 
tills arb mäter 20 (22) 24 (27) 32 cm. Maska av de yttersta 11 (12) 12 (12) 15 m för halsringningen. Maska 
ytterl av 4-3-2 m vartannat v = 22 (24) 26 (29) 31 m kvar för axeln som avm när arb mäter 25 (27) 29 (32) 38 
cm.

Höger framstycke:	Stickas	lika	som	vänster	framstycke	men	åt	motsatt	håll.	Fortsätt	gör	knapphål	för	flicka.

Ärmar:	Lägg	upp	40	(44)	48	(52)	56	m	på	st	3½	och	sticka	enl	följ:	4	(5)	6	(7)	8	rm,	X	1	fläta	(=	8	m)	+	4	(5)	
6 (7) 8 rm X, upprepa X – X totalt 3 ggr, 1:a v = räts. OBS! Kantmaska ingår i de rm först och sist på v. Efter 
2 cm ökas 1 m i var sida innaför 1 m genom att ta tråden mellan m, vrid den och sticka 1 rm. Fortsätt öka på 
detta	sätt	med	ca	1	(1)	1½	(1½)	1½	cm:s	mellanrum	tills	det	finns	64	(70)	76	(82)	88	m	på	stickan.	Lägg	ev	
ökningarna tätare mot slutet. Sticka de ökade m i rätstickning. När arb mäter 15 (17) 19 (21) 25 cm avm 3 (3) 4 
(4) 5 m i var sida. Avm därefter rest m ej för fast (ingen ärmkulle).

MONTERING 
Sy axelsömmarna. Sy ärmsömmarna. Sy i ärmarna. Sy i ½ m från varje del för en smidig söm. 
Halskant: Plocka upp 1 m i varje m runt halsringningen från räts men hoppa över var 4:e m. Sticka 1 rätt v från 
avigs. Maska av med rm ej för fast. Sy i knappar.  
Lägg plagget enl mått mellan fuktiga dukar och låt torka.

Design och beskrivning:  
Gunnel Möller 
SVARTA FÅRET AB 
Tel: 031-99 65 90 
www.svartafåret.se

Styling: Katarina Segerbrand 
Foto: Ulla Alderin

Diagrammet visar alla varv.

Upprepa

Börja	här	fläta
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= 1 rm på räts, 1 am på avigs
= 1 am på räts, 1 rm på avigs
=	sätt	3	m	på	en	flätsticka	framför	arbetet,	sticka	3	rm,	
			sticka	2	am,	sticka	flätst	m	räta
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