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Ylva by DROPS Design

DROPS Children 30-3

Stickad tröja med !ätor och raglan till barn. Storlek 2 - 12 år.
Arbetet är stickat i DROPS Air

DROPS Design: Modell ai-005-bn
Garngrupp C eller A + A
-----------------------------------------------------------
Storlek: 2 - 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/10 - 11/12 år
Storlek i cl: 92 - 98/104 - 110/116 - 122/128 - 134/140 - 146/152 
Garnåtgång: 
DROPS AIR från Garnstudio (tillhör garngrupp C)
200-200-200-250-250-300 g färg 14, ljung

Arbetet kan också stickas med garn från:
"Alternativa garn (Garngrupp C)" – se länken nedan.

DROPS STRUMPSTICKOR OCH RUNDSTICKA (40 och 60 cm) NR 6 –
eller de stickor du måste använda för att få 15 maskor och 19 varv
slätstickning på 10 cm på bredden och 10 cm på höjden.

DROPS STRUMPSTICKOR OCH RUNDSTICKA (40 och 60 cm) NR 5 till
resår - eller de stickor du måste använda för att få 17 maskor och 22
varv slätstickning på 10 cm på bredden och 10 cm på höjden.
----------------------------------------------------------

Dela dina projekt med oss på
Facebook eller Instagram genom att
använda #dropsdesign :)

 Du kan göra detta mönster för endast 216.00 kr !*

(*) Kostnaden för mönstret är uträknat efter den minsta storleken / billigaste garnfärgen. Du hittar en prisöversikt för de övriga
storlekarna på utskriften.

DROPS Maxpriser (per 04.10.2017)

Sverige
AIR MIX (50g) 54.00 SEK

AIR UNI COLOUR (50g) 54.00 SEK

DROPS Stickor och virknålar från 14.00 SEK

Alla garnkvaliteter är från DROPS. Färgkartor och uppdaterade återförsäljarlistor på www.garnstudio.com
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To get the measurement tape to be 100 % accurate, you have to print out the pattern in full scale (and not use the print option "fit

to page").

Instructions to DROPS Children 30-3

Need help? Read more at the end of the pattern

INFORMATION TILL MÖNSTER:

RÄTSTICKNING (stickas runt):
Sticka *1 varv rätt och 1 varv avigt*, upprepa *-*. 

MÖNSTER: 
Se diagram A.1, A.2 och A.3. Välj diagram för din storlek i A.2.

ÖKNINGSTIPS:
Öka så här mitt under ärmen – börja 1 maska före markören: Gör 1 omslag om stickan, sticka 2 rätmaskor
(markören sitter mellan dessa 2 maskorna), gör 1 omslag om stickan. På nästa varv stickas omslagen vridet
räta så att det inte blir hål.

RAGLAN:
Minska 2 maskor i varje övergång mellan fram- och bakstycke och ärmar. Börja 3 maskor före markören:
Sticka 2 maskor räta tillsammans, 2 rätmaskor (markören sitter mellan dessa maskorna), lyft 1 maska som
om den skulle stickas rät, sticka 1 rätmaska, drag den lyfta maskan över maskan som stickades. 

STICKTIPS:
Om stickfastheten inte stämmer på höjden, och det stickas för stramt, kommer oket att bli för kort och
ärmhålen för små. Detta kan justeras genom att sticka 1 extra varv utan minskningar med jämna
mellanrum mellan minskningarna. 
----------------------------------------------------------

FRAM- OCH BAKSTYCKE:
Arbetet stickas runt på rundsticka, nerifrån och upp.

Lägg upp 132-142-150-150-150-160 maskor på rundsticka 5 med Air. Sticka 1 varv rätt, sedan stickas det
resår så här:

STORLEK 2 år:
1 rätmaska, 3 avigmaskor, 2 rätmaskor, 3 avigmaskor, A.1 (= 12 maskor), A.2 (= 6 maskor), A.1, A.2. A.1, * 3
avigmaskor, 2 rätmaskor *, sticka *-* över de nästa 15 maskorna, 3 avigmaskor, A.1, A.2, A.1, A.2, A.1, 3
avigmaskor, 2 rätmaskor, 3 avigmaskor, 1 rätmaska.

STORLEK 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/10 år:
1 avigmaska, 2 rätmaskor, 3 avigmaskor, 2 rätmaskor, 3 avigmaskor, A.1 (= 12 maskor), A.2 (= 6-8-8-8
maskor), A.1, A.2, A.1, * 3 avigmaskor, 2 rätmaskor *, sticka *-* över de nästa 20 maskorna, 3 avigmaskor,
A.1, A.2, A.1, A.2, A.1, 3 avigmaskor, 2 rätmaskor, 3 avigmaskor, 2 rätmaskor, 2 avigmaskor.

STORLEK 11/12 år:
1 rätmaska, 3 avigmaskor, 2 rätmaskor, 3 avigmaskor, 2 rätmaskor, 3 avigmaskor, A.1 (= 12 maskor), A.2 (= 8
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maskor), A.1, A.2, A.1, * 3 avigmaskor, 2 rätmaskor *, sticka *-* över de nästa 25 maskorna, 3 avigmaskor,
A.1, A.2, A.1, A.2, A.1, 3 avigmaskor, 2 rätmaskor, 3 avigmaskor, 2 rätmaskor, 3 avigmaskor, 1 rätmaska.

ALLA STORLEKAR: 
Fortsätt med resår på detta sätt i 4 cm. Byt till rundsticka 6.

Sedan stickas det så här:
Avigt över de första 9-11-11-11-11-14 maskorna, A.3 (= 12 maskor), 6-6-8-8-8-8 avigmaskor, A.3, 6-6-8-8-8-8
avigmaskor, A.3, avigmaskor över de nästa 18-23-23-23-23-28 maskorna, A.3, 6-6-8-8-8-8 avigmaskor, A.3, 6-
6-8-8-8-8 avigmaskor, A.3, avigmaskor över de sista 9-12-12-12-12-14 maskorna. På nästa varv justeras
maskantalet över de 18-23-23-23-23-28 aviga maskorna i varje sida till 18-22-20-24-26-28 maskor = 132-140-
144-152-156-160 maskor. Sätt 1 markör i varje sida, mitt i avigmaskorna (= 66-70-72-76-78-80 maskor på
bakstycket och på framstycket). Fortsätt vidare med A.3 och avigmaskor som förut. KONTROLLERA
STICKFASTHETEN! När arbetet mäter 20-23-26-29-32-35 cm maskas det av 6 maskor i varje sida för ärmhål
(maska av 3 maskor på varje sida av båda markörerna). Det är nu 60-64-66-70-72-74 maskor på bakstycket
och framstycket. Lägg arbetet åt sidan och sticka ärmarna. 

ÄRM:
Arbetet stickas runt på strumpstickor, byt till kort rundsticka när det har ökats tillräckligt med maskor. Lägg
upp 30-30-30-35-35-35 maskor på strumpstickor 5 med Air. Sticka 1 varv rätt, sedan stickas det resår (= 2
rätmaskor, 3 avigmaskor). När arbetet mäter 4 cm byts det till strumpstickor 6. Sticka 1 varv rätt där det
minskas 4-4-4-7-7-5 maskor jämnt fördelat = 26-26-26-28-28-30 maskor. Sätt 1 markör i början av varvet (=
mitt under ärmen). Sedan stickas det slätstickning. När arbetet mäter 6 cm ökas det 2 maskor mitt under
ärmen – läs ÖKNINGSTIPS. Öka så med 3-3½-3½-4½-4½-5 cm mellanrum totalt 5-6-7-6-7-7 ggr = 36-38-40-40-
42-44 maskor. När arbetet mäter 21-26-29-33-37-41 cm maskas det av 6 maskor mitt under ärmen (maska
av 3 maskor på varje sida av markören) = 30-32-34-34-36-38 maskor. Lägg arbetet åt sidan och sticka en ärm
till.

OK: 
Sätt ärmarna på samma rundsticka som fram- och bakstycket där det maskades av maskor för ärmhål =
180-192-200-208-216-224 maskor. Sätt en markör i varje övergång mellan fram- och bakstycke och ärmar (=
4 markörer). Fortsätt med mönster som förut, och minska till RAGLAN – se förklaring ovan. 

Minska på vart 4:e varv 5-5-6-5-5-6 ggr, sedan på vartannat varv 4-5-5-6-6-6 ggr = totalt 9-10-11-11-12 ggr.
När det inte finns tillräckligt med maskor kvar i varje sida mot raglanlinjerna till att fläta maskorna i A.3,
maskas det av 6 maskor över A.3 i varje sida genom att sticka maskorna räta tillsammans 2 och 2. Sista
gången det minskas till raglan maskas det av 6 maskor på samma sätt över de två mittersta rapporterna av
A.3.

Efter alla minskningar är det 72-76-76-84-92-92 maskor på varvet. Sticka 1 varv rätt över alla maskorna där
det minskas 12-16-16-19-22-22 maskor jämnt fördelat = 60-60-60-65-70-70 maskor. Sticka 2 varv
RÄTSTICKNING – se förklaring ovan. Sedan stickas det resår (= 2 rätmaskor, 3 avigmaskor) i 3-3-3-4-4-4 cm.
Maska av med rätmaskor över rätmaskor och avigmaskor över avigmaskor. 

MONTERING: 
Sy ihop öppningen under ärmarna.

----------------------------------------------------------
Byxa: 
Se DROPS Children 30-21 eller “Relaterade mönster” i beskrivningen på nätet.
----------------------------------------------------------
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Diagram explanations

= rätmaska

= avigmaska

= sätt 4 maskor på flätsticka framför arbetet, sticka 4 rätmaskor, sticka 4 rätmaskor från
flätstickan

= sätt 4 maskor på flätsticka bakom arbetet, sticka 4 rätmaskor, sticka 4 rätmaskor från
flätstickan

Diagram for DROPS Children 30-3

Diagram for DROPS Children 30-3
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Do you need help with this pattern?

You can find 29 related videos available on this pattern's Video tab at:
https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8189&cid=12

Vi lägger vår stolthet i att ge er mönster som är korrekta och lätta att förstå.

Om vi får besked om ett eventuellt fel, tittar vi på mönstret så snabbt vi kan och rättar om det är
nödvändigt.
Detta görs vanligtvis inom 2-3 dagar. Om inga rättelser blir lagt ut, betyder det att vi inte kunde hitta något
fel. 
Vi ber dig då att kontakta butiken där du köpte ditt garn eller försöka få hjälp via forum.

Hitta en DROPS Superstore!

Garnaffären - Ljungqvist Garn AB - Yllotyll.com - Deisy Design - Eks Lilla Web-bod - Lerdalaboden -
Trend Tyg & Garn - Eks Lilla Bod - Eljons Garn Webshop Piteå - Glittra - Garnlagret - Hemslöjden -
Ljungqvist Garn AB
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© 1982-2017 DROPS Design A/S. Alla rättigheter är reserverade.
Detta dokument med sina underdokument har copyright.
Läs alla villkor genom att klicka på länken "Copyright" nederst på nätsidan


