Poppy - Barnkofta
No. 2030-211-5823

Storlek: 3 (6) 9 mån (1) 2-3 (4-5) år
Övervidd: ca 49 (52) 56 (60) 64 (67) cm
Längd upp till ärmhål: 15 (16) 17 (19) 22
(27) cm
Ärmlängd: 14 (16) 18 (20) 22 (27) cm
Hel längd: 25 (27) 29 (32) 36 (42) cm
Tröjan bör ha en rörelsevidd (positive ease)
på ca 5-10 cm, i jämförelse med personliga
måttet.
Stickor: 3 och 3.5 mm
Rundstickor: 3 mm 60 cm och 3.5 mm 60
cm. Om du vill kan du sticka hela plagget
enbart med rundstickor.

Tillbehör: 4 (4) 5 (5) 5 (5) st knappar. Synål.
Stickfasthet: 25 m och 34-35 v slätstickning
på st 3.5 mm = 10 x 10 cm
OBS! Sticka en provlapp så att du vet att du
får rätt masktäthet. Om du behöver byt till
tunnare eller grövre stickor. Mät även
masktätheten under tiden du stickar.
Garn: Rainbow Cotton 8/4
Dusty Lime (#074) - 2 (3) 3 (3) 4 (5) nystan
Köp ditt garn här:
http://shop.hobbii.se/poppy-barnkofta
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FÖRKLARINGAR
Kantmaska (kantm) = Första och sista maskan på varvet stickas rät alla varv.
Öka 1 m = Tag upp tråden mellan 2 maskor, vrid den och sätt den på vänster sticka, sticka den
rät.
Enkelintagning (enkelint) = I början av v sticka ihop 2 m rätt. I slutet av v gör en öhpt (= lyft 1
m rätt , sticka 1 m, dra den,lyfta m över).
Dubbelintagning (dubbelint) = I början av v sticka ihop 3 m rätt. I slutet av v gör en dubbel
öhpt = ( lyft 1 m rätt , sticka ihop 2 m, dra den, lyfta m över).
Knapphål = Maska av 2 m och lägg upp dom igen på nästa v.
Avigvänd slätstickning (avigv slätst) = Am från räts och rm från avigs.

FÖRKORTNINGAR
am = avig maska
avigs = avigsidan
int = intagning/intagningar
m = maska/maskor
rm = rät maska
räts = rätsidan
rundsticka = rundst
räts = rätsidan
rätst = rätstickning
slätst = slätstickning
st = sticka/stickor
v = varv
Plagget stickas på rundsticka fram och tillbaka upp till ärmhålen. Här delas arbetet och var del
stickas klar för sig.
BÅLEN
Yttersta maskan i var sida stickas hela tiden som en kantm.
Med rundst 3 mm, 60 cm lägg upp 128 (140) 148 (160) 172 (176) m och sticka resår 2 rm 2 am.
Första v = avigs. Resåren börjar då med 2 am. Sticka 3 (3) 4 (4) 4 (5) cm och minska på sista v
från avigs 7 (11) 9 (11) 13 (11) m jämnt fördelat = 121 (129) 139 (149) 159 (165) m.
Byt till rundst 3.5 mm, 60 cm.
Sticka 2 v slätst.
På nästa v från räts sticka enl följ: kantm, 1 (2) 1 (0) 2 (2) m slätst, 117 (123) 135 (147) 153
(159) m mönster enl diagram, 1 (2) 1 (0) 2 (2) m slätst, kantm.
Sticka sammanlagt 22 v mönster.
Fortsätt enl följ: Sticka 2 v slätst, 2 v rätst, 2 v avigv slätst.
På nästa v från räts sticka slätst resten av arbetet.
När arbetet mäter 15 (16) 17 (19) 22 (27) cm dela arbetet i bakstycke och framstycken.
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Sätt 30 (32) 34 (37) 39 (41) m på en tråd att vänta = vänster framstycke.
Sätt följande 61 (65) 71 (75) 81 (83) m på en st 3.5 mm = bakstycke.
Sätt resterande 30 (32) 34 (37) 39 (41) m på en tråd att vänta = höger framstycke.
Bakstycket. Yttersta maskan i var sida stickas som en kantm. Alla int görs innanför kantm.
Räts: Börja snedda för raglan enl följ:
Gör en enkelint i var sida med 1 varvs mellanrum totalt 15 (18) 19 (22) 23 (25) ggr. Gör därefter
en dubbelint i var sida med 1 varvs mellanrum totalt 2 (1) 2 (1) 2 (1) ggr. Nu finns det kvar 23
(25) 25 (27) 27 (29) m till nacken. Sätt m på en tråd.
Vänster framstycke: Yttersta maskan i var sida stickas som en kantmaska.
Räts: Gör raglanint i sidan lika bakst. Men gör inte de sista 3 (3) 4 (4) 4 (4) int.
Framstycket blir 6 (6) 8 (8) 8 (8) v kortare än bakstycket.
Samtidigt med den 8 (9) 10 (10) 12 (13):e raglanint (= på varvet efter från avigs) maska av för
halsringningen vid framkanten vartannat v 2-2-2-2-2-2-2 (2-2-2-2-2-2-1-1) 2-2-2-2-2-2-2-1
(2-2-2-2-2-2-1-1-1-1) 2-2-2-2-2-2-1-1-1-1 (2-2-2-2-2-2-2-1-1-1) m. Nu finns det kvar 2 m. Maska
av.
Höger framstycke: Yttersta maskan i var sida stickas som en kantmaska.
Räts: Gör raglanint i sidan lika bakstycket. Men gör inte de sista 3 (3) 4 (4) 4 (4) int.
Framstycket blir 6 (6) 8 (8) 8 (8) v kortare än bakstycket.
Samtidigt med den 8 (9) 10 (10) 12 (13):e raglanint (= på samma varv från räts) maska av för
halsringningen vid framkanten vartannat v 2-2-2-2-2-2-2 (2-2-2-2-2-2-1-1) 2-2-2-2-2-2-2-1
(2-2-2-2-2-2-1-1-1-1) 2-2-2-2-2-2-1-1-1-1 (2-2-2-2-2-2-2-1-1-1) m. Nu finns det kvar 2 m. Maska
av.
Höger ärm
OBS! Läs igenom hela texten innan Du börjar.
Yttersta m i var sida stickas hela tiden som en kantm.
Med st 3 mm lägg upp 42 (42) 46 (46) 46 (50) m och sticka resår 2 rm 2 am. Första v = avigs.
Resåren börjar med 2 am. Sticka 2 cm. Sluta med 1 v från avigs och justera maskantalet till 41
(43) 45 (45) 47 (49) m. Byt till st 3.5 mm. Sticka enl följ: kantm, 3 (1) 2 (2) 3 (1) m slätst, 33 (39)
39 (39) 39 (45) m mönster enl diagram, 3 (1) 2 (2) 3 (1) m slätst, kantm. Sticka sammanlagt 12
varv.
På nästa v från räts sticka slätst.
När arbetet mäter 3 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 5 varvs
mellanrum totalt 2 (7) 6 (11) 10 (10) ggr och med 7 varvs mellanrum totalt 3 (0) 2 (0) 2 (3) ggr =
51 (57) 61 (67) 71 (75) m. OBS! När du ökar maskor vid mönstret utöka mönstret i sidorna om
det går annars sticka slätst. När arbetet mäter 14 (16) 18 (20) 22 (27) cm börja göra int för
raglan från räts. Alla int görs innanför kantm. Gör en enkelint i var sida med 1 varvs mellanrum
totalt 8 (10) 11 (13) 15 (15) ggr. Gör sedan 1 dubbelint med 1 varvs mellanrum totalt 6 (6) 6 (6) 6
(7) ggr = 11 (13) 15 (17) 17 (17) m kvar.
Sticka v tillbaka från avigs.
Snedda kanten enl följ:

Hobbii Friends - Sanna Mård Castman - Soolorado - Copyright © 2021

Sidan 3

Varv 1: (räts) Maska av 2 (2) 2 (3) 3 (3) m i början av v och gör en dubbelint i slutet.
Varv 2, 4, 6 och 8: (avigs) Stickas avigt utan avm och int.
Varv 3: Maska av 1 (2) 2 (2) 2 (2) m i början av v och gör en dubbelint i slutet.
Varv 5: Maska av 1 (2) 2 (2) 2 (2) m i början av v och gör en enkelint i slutet.
Varv 7: Maska av – (--) 1 (2) 2 (2) m i början av v och gör en enkelint i slutet.
Nu finns det kvar 2 m vilka avm.
Vänster ärm
Stickas som höger ärm men åt motsatt håll. Sneddningen börjar 1 v tidigare från avigs.
MONTERING
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dom torka.
Sy ihop alla raglansömmar. Använd kantm till sömsmån. Sy med masksöm.
Förklaring masksöm: Sy från räts innanför kantmaskan. Stick ner nålen i ena
stycket lodrätt mot dig och sy om de 2 nästkommande tvärtrådarna som finns mellan maskorna,
stick sedan ner nålen i andra stycket lodrätt mot dig och sy om de 2 nästkommande
tvärtrådarna. Gör alltid nertag med nålen i samma maska som garnet kom upp i föregående
stygn.
Framkanter och halskant: Läs igenom hela texten. Använd rundst 3 mm, 60 cm. Börja nedtill
på höger framstycke och plocka upp m utmed framkanten. Plocka 1 m i varje v men hoppa över
vart 5:e v. Fortsätt plocka upp m utmed halskanten, sätt nackens m på stickan, plocka upp lika
många m utmed vänster halskant och framkant som för höger. Sticka rätst i 1½ (1½) 1½ (1½) 2
(2) cm ( inte mindre). Maska av i rätst. OBS! Gör 4 (4) 5 (5) 5 (5) st knapphål mitt på höger
framkant. Sätt det översta ca 1 cm nedanför halskanten och övriga rakt nedanför med ca 2 (2)
2½ (2) 2½ (3) cm:s mellanrum. Det blir en bit nedtill där det inte är knapphål.
Sy ihop ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy med masksöm. Sy i knappar på vänster
framkant.
DIAGRAM
Diagrammet visar alla v.
Första v = räts.
Börja vid pilar ”Börja här” och upprepa sedan X-X.
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Mycket nöje!
Sanna Mård Castman - Soolorado
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