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Mönster

Amy Raglan Sweater
- Little One’s & Tweens
GARNÅTGÅNG
Totlat fördelat på 8 färger
1-2 år:
250 g
3-4 år:
250 g
5-6 år:
300 g
7-8 år:
350 g
9-10 år:
400 g
11-12 år:
400 g

Stickad i Go hand
mad
- tråden består av es Soft Bamboo ”double”
he
garnet den mjuka la 70% bambu, som ger
ste känslan. Beha
gli
huden, så det är
även ett mycket ba g mot
rn
garn. Texturen är
silkeslen och har vänligt
ett fint fall:
70% Bambu/23%
Bomull/7% Akry
l, 50 g/115 m.

♥

kor:
h stumpstic
c
o
a
k
ic
st
d
Run
m
2,5 och 3,0 m
t:
e
h
st
Stickfa
0 cm
27 m x 35 v/1

kvalitetsdesign i en unik stil

www.gohandmade.dk
© 2020

2

GARNÅTGÅNG
Totlat fördelat på 8 färger
1-2 år:
250 g
3-4 år:
250 g
5-6 år:
300 g
7-8 år:
350 g
9-10 år:
400 g
11-12 år:
400 g

MATERIAL

Rundsticka och stumpstickor:
2,5 och 3,0 mm
Stickfasthet:
27 m x 35 v/10 cm

FÖRKORTNINGAR OCH FÖRKLARINGAR
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MK
markör
2r tillsm	2 maskor stickas tillsammans som en rät
maska
2rls
Lyft 1 rät, 1 rät, drag den lyfta m över
2vr r tillsm	2 vridet r tillsammans. Sticka 2 r tillsammans i de bakre maskbågarna.
(int. kan ersätta 2rls)
Anger antal m på st för de 6 storlekarna:
(..)
1-2 år (3-4 år) 5-6 år
(7-8 år) 9-10 år (11-12 år)

Angivna garnmängder är vägledande.

SWEATERENS FÄRDIGA MÅTT
Strl. 1-2 år (3-4 år) 5-6 år
(7-8 år) 9-10 år (11-12 år)
Övervidd 	
57 (64) 68 (72) 76 (80) cm.
Hel längd	
39 (41) 45 (49) 52 (54) cm.
Ärmlängd 
26 (27) 30 (33) 35 (37) cm.

Soft Bamboo
”double”

- ett Bambugarn
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Tråden består av
hela 70% bamb
u, som ger garne
den mjukaste kä
t
nslan och en sp
eciell lätthet. Be
mot huden, så de
haglig
t är även ett my
cket barnvänlig
garn. Texturen är
t
silkeslen och ha
r ett fint fall.
Bambu och miljö
- bambu är den
växt i världen
som växer snabb
ast och därmed
en fantastisk kä
till hållbar produ
lla
ktion. Bambu slä
pper ut mer syr
än någon anna
e
n växt och gror
uta
n
an
bekämpningsme
vändning av
del. Bomullen på
23% och akrylen
7% är med för att
på
hålla ihop den
mjuka bambun
ge garnet en bra
och
formfasthet.
23 Tål maskintvätt.
70% Bambu/23
% Bomull/7% Ak
ryl,
50 g/115 m.
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RAGLAN SWEATER MED RÄNDER

Sweatern stickas på rundsticka, nerifrån och upp.

STRL. 1-2 ÅR (3-4 ÅR) 5-6 ÅR
(7-8 ÅR) 9-10 ÅR (11-12 ÅR)

BAK OCH FRAMSTYCKE
Lägg upp 156 (176) 184 (196) 208 (216) m
på st 2,5 med Färg 2 (Grey).
Sticka runt i resår - 2 r, 2 a
- i totalt 12 (12) 14 (14) 16 (16) v.

SWEATERNS RÄNDER - 8 FÄRGER
Alla storlekars resårkant stickas i färg 2 (Grey), och
därefter:
Färg 1 (Light grey): 2 v alla strl.
Färg 3 (Off-white): 18 (19) 21 (23) 25 (26) v.
Färg 1 (Light grey):2 v alla strl.
Färg 4 (Old rose): 18 (19) 21 (23) 25 (26) v.
Färg 1 (Light grey): 2 v alla strl.
Färg 5 (White): 18 (19) 21 (23) 25 (26) v.
Färg 1 (Light grey): 2 v alla strl.
Färg 6 (Spring green): 18 (19) 21 (23) 25 (26) v.
Färg 1 (Light grey): 2 v alla strl. (på 2:a v avmaskas
för ärmhål på alla strl.)
Färg 7 (Kit): 18 (19) 21 (23) 25 (26) v.
Färg 1 (Light grey): 2 v alla strl.
Färg 8 (Curry): 18 (19) 21 (23) 25 (26) v.
Färg 1 (Light grey): 2 v alla strl.

Byt till st 3,0 och sätt en MK vid v början och efter
78 (88) 92 (98) 104 (108) m.
Sticka ränder efter anvisning.
Arbetet mäter nu ca. 26 (27) 30 (33) 35 (37) cm
inkl. resår.
Avmaska för ärmhål, 4 m på var sida av MK på
alla strl.
Totalt 140 (160) 168 (180) 192 (200) m.
Låt arbetet vila.

ÄRMAR
Lägg upp 44 (44) 48 (48) 52 (52) m
på strumpstickor 2,5 med Färg 2 (Grey).
Sticka runt i resår - 2 r, 2 a
- i totalt 12 (12) 14 (14) 16 (16) v.
Byt till st 3,0 och sätt en MK vid v början.
Sticka ränder efter anvisning - SAMTIDIGT ökas det
på vart 8. (8.) 8. (8.) 8. (7.) v
- totalt 8 (8) 9 (12) 12 (15) ggr genom att sticka: 1 r,
plocka upp länken från v innan och sticka länken vr r.
Sticka tills det är 1 m kvar, plocka upp länken från v
innan bakifrån och sticka länken r, 1 r.
Arbetet mäter ca. 26 (27) 30 (33) 35 (37) cm inkl.
resår.
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Avmaska för ärmhål, 4 m på var sida av MK på
alla strl.
Totalt 52 (52) 58 (64) 68 (74) m.
Låt arbetet vila och sticka en ärm till.

HALSKANT
Byt till st 2,5 och Färg 2 (Grey).
Sticka 1 v slätstickning och därefter resår - 2 r, 2 a
- i totalt 10 (10) 12 (12) 14 (14) v.
Maska av.

OK
Samla delarna genom att sticka 2r tillsm mellan alla
delar.
Fortsätt i ränder efter anvisning.
Totalt 240 (260) 280 (304) 324 (344) m.
Sätt en MK omkring varje sammanstickad m,
dessa utgör mittmaskan i varje raglanintagning.
V börjar mellan bakstycket och ärm.

MONTERING
Sy ihop under ärmarna.
Fäst alla trådar.

Sticka 3 (3) 3 (3) 3 (3) v slätstickning och fortsätt
med raglanintagningar på vartannat v (KOM IHÅG:
att börja med 1 v utan int, sedan 1 v med int, för att
få randmönstret att stämma) genom att sticka 2rls
efter mittmaskan och 2 r tillsm före mittmaskan.
Upprepa int totalt 17 (18) 20 (22) 24 (25) ggr
- totalt 104 (116) 120 (128) 132 (144) m.
Sticka 1 v runt (detta är näst sista v av randmönstret).
På nästa och sista v av randmönstret minskas jämnt
till 92 (96) 108 (120) 120 (132) m.

SE

25

Brat at veta
Stickor storlek & fasthet

Stickerskor stickar väldigt olika, några stickar med stickor
2,0 mm och får samma storlek och kvalité på designen
som en person som stickar med stickor 4,0 mm. Vi har
erfarit detta från det team av stickerskor som jobbar
med oss.
Nyckeln till att sticka en specifik storlek är mer beroende
på vilken stickstil/hur man håller stickorna/kunskap du har
än att ha en viss storlek på stickan. Därför rekommenderar
vi ett spann.
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