Trollius Babytröja
No. 2004-193-8974
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Material

Stickfasthet

1 (1) 2 (2) 2 nystan av 50 g Alpaca Silk,
Fg 03, A

24 maskor = 10 cm
34 varv = 10 cm

1 (1) 2 (2) 2 nystan av 50 g Alpaca Silk,
Fg 17, B

Mönsterinformation

Rundsticka 80 cm, 3,5 mm
5 Knappar

Det stickas inte kantmaskor, men
slätstickning över alla tröjans maskor.
Kanterna är rätstickade. Slutligen
stickas framkanter.

Storlek

Hashtaggar för sociala medier

3-6 (6-9) 9-12 (12-18) 18-24 månader

Mått

#hobbiidesign
#hobbiitrollius

Bredd: 25 (27) 29 (31) 33 cm
Längd: 29 (31) 33 (35) 37 cm

Köp garnet här:
http://shop.hobbii.se/trollius-babytroja
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Mönster
Tröja
Lägg upp 120 (130) 140 (150) 160 maskor i färg A och sticka fram och tillbaka på
rundstickan.
Sticka 1,5 cm i rätstickning.
Fortsätt i slätstickning och ränder:
Sticka *2 varv i färg A och 2 varv i färg B*, upprepa *-* under hela arbetet.
Sticka tills arbetet mäter 18 (19) 20 (21) 22 cm. Avsluta med ett rätvarv.
Fäst en markör i varje sidsöm = 30 (33) 35 (38) 40 maskor för framstycken och 60 (64) 70
(74) 80 maskor för ryggen.
Nästa varv: Maska av 6 maskor över varje sidsöm = 27 (30) 32 (35) 37 maskor på
framstycken och 54 (58) 64 (68) 74 maskor på ryggen.
Ta bort markörerna.
Låt arbetet vila och sticka båda ärmar.
Ärmar
Lägg upp 40 (42) 42 (44) 44 maskor i färg A och sticka fram och tillbaka på rundstickan.
Sticka 1,5 cm i rätstickning.
Fortsätt med slätstickning och ränder, och öka samtidigt 1 maska i varje sida på vart 8:e varv
tills du har 50 (52) 54 (56) 58 maskor.
Sticka rakt upp tills ärmen mäter 16 (18) 20 (22) 24 cm. Avsluta med ett rätvarv och i samma
färg som på tröjan så att ränderna passar ihop.
Nästa varv: Avmaska 3 maskor, sticka fram tills det återstår 3 maskor, avmaska 3 maskor =
44 (46) 48 (50) 52 maskor. Låt arbetet vila.
Sticka en till ärm likadant.
OK
Från rätsidan, sticka ihop ärmarna med tröjan: Sticka 27 (30) 32 (35) 37 maskor för ena
framstycket, 44 (46) 48 (50) 52 maskor för ärm, 54 (58) 64 (68) 74 maskor för ryggstycke, 44
(46) 48 (50) 52 maskor för ärm, 27 (30) 32 (35) 37 maskor för andra framstycket = 196 (210)
224 (238) 252 maskor.
Sticka 1 varv och fäst en markör i varje samling = 4 markörer.
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Påbörja raglanminskningar
Sticka fram till *3 maskor före markör, 2 maskor räta tillsammans, 2 räta, 2 maskor vriden
räta tillsammans*, upprepa *-* vid varje markör = 8 minskade maskor.
Minska på vartannat varv 13 (14) 16 (17) 19 gånger = 92 (98) 96 (102) 100 masker.
Avsluta med ett avigt varv.
Halsringning
Avmaska i början av varje varv:
1 x 4 maskor, 1 x 3 maskor, 1 x 2 maskor (1 x 5 maskor, 2 x 3 maskor) 1 x 5 maskor,
2 x 3 maskor (1 x 5 maskor, 1 x 4 maskor, 1 x 3 maskor) 1 x 5 maskor, 1 x 4 maskor,
1 x 3 maskor, och minska SAMTIDIGT i raglansömmarna 3 gånger = 50 (52) 50 (54) 52
återstående maskor.
Halskant
Från rätsidan och i färg A, plocka upp maskor på framstycke, sticka maskorna på
rundstickan, plocka upp maskor på framstycke = ung 68 (74) 72 (78) 76 maskor.
Sticka 1,5 cm i rätstickning.
Maska av.
Vänster framkant
Från rätsidan och i färg A, plocka upp maskor längs framkant (hoppa vart 4:e varv).
Sticka 1,5 cm i rätstickning. Maska av.
Sy fast 5 knappar på kanten, jämnt fördelat.
Höger framkant
Stickas som vänster framkant, men på 2:e varvet stickas knapphål till knapparna, såhär:
*sticka fram till knapp, avmaska 1 maska*, upprepa *-* 5 gånger totalt, sticka färdigt varvet.
Sticka 1,5 cm i rätstickning. Maska av.
Finish
Sy i hop ärmsömmarna och stäng under ärmarna.

Mycket nöje!
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