MÖNSTER FRÅN SVARTA FÅRETS BLOGG

Tröja, kofta och virkad hatt
TILDA, 50% bomull, 50% akryl
Garnalternativ :Tilda Bamboo eller Baby (tänk på att det kan bli annan garnåtgång vid byte av kvalitet)
Tröja, kofta:
Storlek:
Plaggets mått,
Bröstvidd:
Hel längd:
Garnåtgång,
Tröja:
Kofta:
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Hatt:
Storlek: 		 3-6 mån 		
(9 mån-1 år) 		 2-4 år
Passar huvudmått: 		 37-41 		
(42-45) 		
46-49 cm
Garnåtgång: 		 2 				 (2) 				 2
						
			
Stickor: 		 Svarta Fåret 2½ och 3 mm
Virknål: 		 Svarta Fåret 2½ mm
Tillbehör: 		 2 knappar till tröjan, 5-6 knappar till koftan

n.fg 1 (vit 04) samt restgarn av
(marin 67) eller (röd 45)

Masktäthet: 26 m och 35 v slätst på st 3 = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre stickor. Stickar du för löst,
byt till finare stickor.
OBS! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v (= km).
Öka 1 m = lyft tråden mellan 2 m, vrid och sticka 1 rm i bakre maskbågen.

MONTERING
Sy axelsömmarna. Halskant: Plocka upp ett ojämnt maskantal med fg 1 från räts på st 2½ = plocka 1 m i varje v och m, men hoppa över ca vart 5:e v
eller m utefter halsringningen. Sticka resår 1 am, 1 rm innanför 1 kantm i var sida i 7 v (alla storl). Byt till fg 2 och maska av i resår lagom fast. Vänster
framkant: Plocka upp ett ojämnt antal m från räts innanför kantm på st 2½ med fg 1, utmed halskantens kortsida och vänster framkant, hoppa över ca
vart 4:e v, plocka m till och med sista randen med fg 2. Sticka resår 1 am, 1 rm innanför 1 kantm i var sida i 7 v (alla storl). Byt till fg 2 och maska av
i resår lagom fast. Sätt markeringar mitt på resårkanten för 5 eller 6 knappar. Den översta mitt för halskanten, den nedersta ca 1½ cm från resårkantens
kortsida nertill. Övriga med jämna mellanrum däremellan. Höger framkant: Stickas lika som vänster men åt motsatt håll och med 5 eller 6 knapphål.
Knapphålen görs genom att maska av 2 m som åter läggs upp på nästa v. Sy i ärmarna. Sy ärmsömmar. Använd kantm till sömsmån. Sy sidsömmar. Sy
i knappar. Spänn ut plagget enl. angivna mått, täck med fuktig duk och låt torka.
VIRKAD HATT 3-6 (6-12) mån 2-4 år
Gör en ögla med fg 1 och med virknål 2½, virka 8 lm, slut dem till en ring med 1 sm i 1:a lm. Virka 12 fm runtom ringen. Sätt en trådmarkering där v
börjar, flytta denna trådmarkering uppåt under arbetets gång, för att enkelt kunna räkna de fasta m efter ökningningarna!
V 1: X 1 fm i 1:a fm, 2 fm i nästa fm X, upprepa X – X v runt = 18 fm.
V 2: X 2 fm i nästa fm, 1 fm i var och en av följande 2 fm X, upprepa X – X v runt = 24 fm.
V 3: X 1 fm i nästa fm, 2 fm i nästa fm, 1 fm i var och en av följande 2 fm X, upprepa X – X v runt = 30 fm.
Fortsätt därefter att virka fm samt öka 6 fm varje v enl ovan tills det finns 60 fm (alla storl) på v. OBS! Mellanrummet mellan ökn blir större efter
varje ökn, se därför till att ökn inte kommer rakt över varandra. Öka därefter 6 fm vartannat v tills det finns 90 (102) 114 m på v. Prova hatten så
huvudmåttet passar! Fortsätt virka runt med fm (utan ökningar)!
Då arb mäter ca 12 (14) 15 cm görs ökn för brättet enl följande:
V 1: X 1 fm i var och en av följande 4 (5) 5 fm, 2 fm i nästa fm X, upprepa X – X v runt.
V 2 - 7: 1 fm i varje fm v runt.
V 8: 1 st i varje fm v runt, sluta med 1 sm i 1:a st.
V 9: 1 st i varje st v runt, sluta med 1 sm i 1:a st.
Virka därefter 1 fm i varje st med fg 2 v runt, sluta med 1 sm i 1:a st. Tag av garnet och fäst. Vik brättet utåt framtill och sy fast det på mitten med några
stygn.
Om så önskas: gör 2 snoddar, (ca 60 cm färdig längd) av fg 1 och dubbelt garn, (tag långa trådar snodden blir kortare ju mer man tvinnar), tvinna, vik
snodden på mitten. Trä snoddarna (ca öronhöjd och ca 4 cm från brättets ytterkant) genom hatten från avigs till räts, hoppa över ca 2 cm och trä den till
avigs igen, drag i snodden så den blir jämn, knyt. Nu finns det 2 snoddar i var sida att knyta med.

Läs igenom beskrivningen innan stickningen påbörjas!
TRÖJA
Bakstycket: Lägg upp 64 (70) 72 (78) 82 (88) m med fg 1 på st 3 och sticka slätst (1:a v avigt = avigs). Då slätst mäter ca 5 (5) 4 (6) 6 (6) cm stickas
diagram A innanför 1 kantm i var sida. Markera arb:s mitt och räkna ut var diagrammet påbörjas från arb:s mitt räknat. OBS! Om pilens mönster över
2 m kommer längst ut i sidorna, sticka dessa 2 m i så fall i slätst i var sida. Sticka slätst med fg 1 efter diagrammet. När arb mäter ca 15 (16) 17 (19)
21 (24) cm avm 2-1 m (alla storl) i var sida för ärmhål. Då hela arb mäter 24 (26) 28 (31) 34 (38) cm avm de mittersta 16 (18) 20 (20) 22 (24) m för
nacken och var sida stickas för sig. Avm därefter 3 m (alla storlekar) på sidan därom. När hela arb mäter 25 (27) 29 (32) 35 (39) cm avm rest m elastiskt
för axel. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

= rm på räts, am på avigs, fg 1
= rm på räts, am på avigs, fg 2
= fg 1: Stick in stickan genom 2:a m som om den skulle stickas rät.
Dra upp en lång ögla. Gör ett omslag, lyft öglan över omslaget med vänster sticka.

Framstycket: Lägg upp och sticka lika som bakstycket. OBS! Då hela arb mäter 20 (22) 24 (27) 30 (34) cm sätts de mittersta 10 (12) 14 (14) 16 (18) m
på en tråd för halsringning och var sida stickas för sig. Avm därefter 2-2-1-1 m (alla storl) på sidan därom. När hela arb mäter 25 (27) 29 (32) 35 (39)
cm avm rest m elastiskt för axel. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
Läs igenom texten till ärmen innan ärmen påbörjas!
Ärmar: Lägg upp 36 (38) 40 (42) 46 (48) m med fg 1 på st 3 och sticka slätst (1:a v avigt = avigs). Då slätst mäter ca 4 (4) 4 (5) 5 (6) cm stickas diagram
A innanför 1 kantm i var sida. Markera arb:s mitt och räkna ut var diagrammet påbörjas från arb:s mitt räknat. OBS! Om pilens mönster över 2 m
kommer längst ut i sidorna, sticka dessa 2 m i slätst i var sida. OBS! Då arb mäter ca 2 (2) 3 (3) 4 (3) cm ökas 1 m i var sida. Upprepa denna ökning
med ca 1 (1) 1 (1) 1 (1½) cm mellanrum tills det finns 52 (58) 62 (68) 74 (78) m på st. Lägg ökn tätare mot slutet om så behövs! OBS! Då arb mäter
4 (4) 4 (5) 5 (6) cm stickas diagram A innanför 1 kantm i var sida. Markera arb:s mitt och räkna ut var diagrammet påbörjas från arb:s mitt räknat.
Ökningsm stickas enl diagram! OBS! Om pilens mönster över 2 m kommer längst ut i sidorna, sticka dessa 2 m i så fall i slätst i var sida. Sticka slätst
med fg 1 efter diagrammet. När arb mäter ca 14 (16) 18 (20) 23 (27) cm avm 2-1 m (alla storl) i var sida för ärmhål. Avm därefter samtliga m elastiskt.

Sticka den 1:a m på vänster sticka rät. Släpp av båda m från vänster sticka.
= fg 2: Sticka som ovan men med fg 2.
OBS! Drag inte åt mönstermaskan hårt! (= pilen på diagrammet)

DIAGRAM A
Diagrammet visar alla varv
Sluta här

MONTERING
Sy höger axelsöm. Halskant: Plocka upp m med fg 1 (m ska vara delbart med 4+6) på st 3 från räts utmed halsringningen och sticka 1 avigt v innanför
1 kantm i var sida. Byt till fg 2 och sticka 4 v enl diagram B innanför 1 kantm i var sida. Sticka därefter 4 v resår 1 rm, 1 am med fg 1 innanför 1 kantm
i var sida. Byt till fg 2 och maska av elastiskt i resår. Sy ihop vänster axel men lämna öppet en bit ner på axeln från och med halskanten. Sy eller virka
2 hällor med fg 1, med jämna mellanrum utmed framstyckets axel/halskant. Sy i knappar på motsatt sida. Sy i ärmarna. Sy ärm- och sidsömmar. Spänn
ut plagget enl. angivna mått, täck med fuktig duk och låt torka.

Diagrammet visar alla varv

Sticka 3 (4) 5 (5) 6 (7) ggr
Börja här

KOFTA
Bakstycket: Lägg upp och sticka lika som till tröja.
Vänster framstycke: Lägg upp 30 (33) 34 (37) 39 (42) m med fg 1 på st 3 och sticka slätst (1:a v avigt = avigs). Då slätst mäter ca 5 (5) 4 (6) 6 (6)
cm stickas diagram A innanför 1 kantm i var sida. Börja diagrammet i sidan lika som bak. OBS! Om pilens mönster över 2 m kommer längst ut i
framkanten, sticka dessa 2 m i så fall i slätst. Sticka slätst med fg 1 efter diagrammet. Maska av i sidan för ärmhål lika som bak! När arb mäter ca 20
(22) 24 (27) 30 (34) cm sätts de yttersta 4 (5) 6 (6) 7 (8) m i framkanten på en tråd. Avm därefter 2-2-1 m (alla storl) på sidan därom. När hela arb mäter
25 (27) 29 (32) 35 (39) cm avm rest m elastiskt för axel.

DIAGRAM B

Sluta här

Mitten

Höger framstycke: Stickas lika som vänster men åt motsatt håll. Se till att mönstret kommer lika i framkanten och i sidan som på vänster framstycke!
Ärmar: Lägg upp och sticka lika som till tröja.

KOPIERING FÖRBJUDEN

KOPIERING FÖRBJUDEN

Upprepa

Börja här

