Kids
128-6

Mönstersweater med kontrastkant
i Mayflower Easy Care Classic
Strl. 4 – 6 – 8 – 10 – 12 år.
Bystvid: 68 – 72 – 76 – 80 – 84 cm.
Hel längd: 42 – 46 – 50 – 56 – 60 cm.

= Bottenfärg
= Mönsterfärg

Garnåtgång:
Bottenfärg. 3 – 4 – 5 – 5 – 6 n fg. 216.
Mönsterfärg. 3 – 3 – 4 – 4 – 5 n fg. 251.
Kontrastfärg. 1 ngl til alle str.
Stickor: Rundstickor 3½ och 4½ (60 eller 80 cm), rundst 3½ (40
cm) och strumpstickor nr. 3½ och 4½.
Stickfasthet: 22 m i mönsterstickning på st 4½ = 10 cm

Bak och framstycke:
Lägg på rundst 3½ och med kontrastfärg upp, 148 (156) 168
(172) 184 m och sticka 1 varv resår 2 r – 2 a. Byt till bottenfärg
och sticka tills resåren mäter 5 (5) 6 (6) 6 cm. På sista varvet
regleras maskantalet till 152 (160) 168 (176) 184 m. Byt till
rundst 4½ och slätstickning med mönster efter diagram. När
arb mäter 25 (28) 31 (35) 39 cm avmaskas till ärmhål såhär:
Avmaska 5 (4) 5 (4) 5 m, sticka 67 (72) 75 (80) 83 m, avmaska
9 (8) 9 (8) 9 m, sticka 67 (72) 75 (80) 83 m, avmaska 4 (4) 4 (4)
4 m. Låt arb vila.
Ärmar:
Lägg på strumpst 3½ och med kontrastfärg upp, 40 (44) 48
(48) 52 m och sticka 7 (7) 8 (8) 8 cm resår 2 r – 2 a. På sista
varvet ökas jämnt fördelat till 45 (47) 53 (53) 57 m. Byt till
strumpst 4½ och slätstickning med mönster efter diagram,
räkna från mitten. Öka därefter 1 m i 1:a och näst sista m på
stickan på vart 6 (6) 7 (7) 7:e varv tills det är 61 (67) 69 (73)
79 m. När ärmen mäter ca. 27 (31) 34 (38) 42 cm, (avsluta på
samma ställe i mönstret som på bak och framstycke) avmaska
5 (4) 5 (4) 5 m, sticka 51 (59) 59 (65) 69 m, avmaska 5 (4) 5 (4)
5 m. Låt ärmen vila. Sticka den andra ärmen på samma sätt.
OK:
Sticka in ärmarna där det är avmaskat för ärmhål = 236 (262)
268 (290) 304 m. Sätt en markör där delarna möts och minska för raglan såhär: Sticka till de sista 2 m före markören, 1
intagning (lyft 1, 1r, drag den lyfta m över), 2 r sm, upprepa
dessa intagningar vid alla 4 markörer = 8 m minskat. Dessa
2 intagningar + 1 m på var sida = 4 m totalt, stickas hela tiden
med bottenfärg, och annars anpassas mönstret efterhand som
det minskas, individuellt på bak och framstycke och på ärmar.
Fortsätt efter diagram och minska på vartannat varv tills det är
minskat totalt 17 (18) 20 (21) 22 ggr. Nu avmaskas de mittersta
11 (12) 15 (16) 17 m på framstycket och arb stickas färdigt
fram och tillbaka. Avmaska ytterligare till raglan 3 ggr, samtidigt som det avmaskas 3 m i början av varje v (till slut är det
inte m nog till raglan-int fram). Maska inte av.

Halskant:
Sticka med rundst 3½ (40 cm) och bottenfärg, 84 (88) 92 (96)
96 m (inkl vilande m) upp längs med halsringningen. Sticka
runt i resår 2 r – 2 a, totalt 3 cm. Byt till kontrastfärg och sticka
ytterligare 1 varv resår. Maska av.
Montering:
Sy de små ärmsömmarna under ärmarna.

