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TILDA, 50% Bomull, 50% Akryl  
Storlek vuxen: S (M) L (S) M (L) XL 
Garnåtgång: 11 (11) 12 (11) 12 (15) 16 nystan
Storlek barn: ½ (1) 2 (4) 6 (8) 10 (12) år
Garnåtgång: 4 (5) 6 (7) 7 (8) 9 (11) nystan
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”Pippitröja” familj
TILDA, 50% bomull, 50% akryl
666
___________________________________________________________________________
VUXEN
Storlek:  S (M) L (S) M (L) XL
Bröstvidd:(pl) 98 (104) 114 (110) 118 (126) 134 cm
Hel längd: 62 (64) 66 (66) 68 (70) 72 cm
Ärmlängd: 46 (47) 48 (49) 50 (51) 52 cm
Garnåtgång: 9 (9) 10 (9) 10 (11) 12 n.fg 1 (natur 5/marin 67)
 1 (1) 1 (1) 1 (2) 2 n.fg 2 (marin67/natur 5)
 1 (1) 1 (1) 1 (2) 2 n.fg 3 (röd 45)
 i TILDA
Stickor: Svarta Fåret 3 och 3½ mm 
Rundsticka: 3 mm, 40 cm 
___________________________________________________________________________
Masktäthet: 26 m och 35 v slätstickning på st 3½ = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, 
byt till grövre stickor, stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten får plagget fel storlek och 
garnåtgången kan ändras.
___________________________________________________________________________
OBS! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v (= kantm). Kantm i början av v stickas alltid rät och i slutet vriden rät.

Bakstycket: Lägg på st 3 med fg 1 upp 128 (136) 148 (144) 154 (164) 174 m och sticka, innanför 1 kantm i var sida, 
resår 1 rm 1 am i 11 v (1:a v = avigs). Öka 1 m på sista v. Byt till st 3½, sticka 8 varv slätst och därefter mönster enligt 
diagram. Utgå från mittm. När arb mäter 39 (40) 41 (41) 42 (43) 45 cm avm för ärmhål vartannat v i var sida 3-2-1 m. 
När ärmhålen mäter 22 (23) 24 (24) 25 (26) 26 cm avm för nacken de mittersta 33 (35) 37 (35) 37 (39) 41 m och var 
sida stickas för sig. Avm vid nacken ytterl 5 m och sluta med 1 v från avigs. Sätt axelns 37 (40) 45 (44) 48 (52) 56 m 
på en avmaskningsnål. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.

Framstycket: Lägg upp och sticka lika som för bakst. Maska av för ärmhål vid samma höjd och på samma sätt som 
på bakst. När ärmhålen mäter 4 (5) 5 (5) 5 (5) 5 cm avm den mittersta m för sprundet och var sida stickas för sig. 
När ärmhålet mäter 17 (18) 18 (18) 19 (19) 19 cm avm för halsen 14 (15) 16 (15) 16 (17) 18 m. Avm vid halsen 
vartannat v ytterl 3-2-1-1 m. När ärmhålet är lika långt som på bakst sätts axelns 37 (40) 45 (44) 48 (52) 56 m på en 
avmaskningsnål. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.

Sticka ihop axlarna från avigs. Sätt vardera axels m på en sticka. Lägg arb räts mot räts. Använd en sticka 3, sticka rätt 
ihop 1 m från vardera sticka och maska samtidigt av.

Sprund- och halskanter: Plocka med st 3 och fg 1 från räts utmed vänster sida av sprundet innanför 1½ m upp 1 m i 
varje v, hoppa över ca vart 5:e v, och sticka 1 rätt v från avigs. Maska av. Sticka en likadan kant utmed höger sida. 
Plocka med rundst 3 och fg 1 från räts runt halsringn upp ca 116 (120) 124 (122) 126 (130) 134 m och sticka en 
likadan kant som i sprundet. 

Ärmarna: Lägg på st 3 med fg 1 upp 60 (64) 66 (66) 70 (72) 72 m och sticka, innanför 1 kantm i var sida, resår 1 rm 1 
am i 11 v. Öka på sista v 3 (3) 3 (3) 3 (5) 5 m jämnt fördelat. Byt till st 3½, sticka 8 v slätst och därefter mönster enligt 
diagram. Utgå från mittm. OBS! När arb mäter 3 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa denna ökn vart 5:
e v tills det finns 121 (127) 131 (131) 137 (143) 143 m på stickan. Utöka mönstret efterhand som maskantalet ökar. 
När arb mäter 46 (47) 48 (49) 50 (51) 52 cm avm för ärmhål vartannat v i var sida 3-2-1 m. Därefter avm resterande m 
elastiskt. 

MONTERING
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy i ärmarna. Sy därefter ihop sid- och 
ärmsömmarna innanför 1½ m. Sy fast kanterna nertill i sprundet. Gör 2 snoddar i fg 1 och fäst dem upptill i sprundet.

__________________________________________________________________________
BARN
Storlek:  ½ (1) 2 (4) 6 (8) 10 (12) år
Bröstvidd:(pl) 54 (62) 68 (74) 80 (86) 91 (97) cm
Hel längd: 28 (33) 38 (42) 46 (50) 54 (60) cm
Ärmlängd: 17 (21) 25 (29) 33 (36) 39 (43) cm
Garnåtgång: 3 (3) 4 (5) 5 (6) 7 (8) n.fg 1 (natur 05)
 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (2) n.fg 2 (marin 67)
 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) n.fg 3 (röd 45)
 i TILDA
Stickor: Svarta Fåret 3 och 3½ mm 
Rundsticka: 3 mm, 40 cm
___________________________________________________________________________
Masktäthet: Se vuxen.
___________________________________________________________________________
OBS! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v (= kantm). Kantm i början av v stickas alltid rät och i slutet vriden rät.

Bakstycket: Lägg på st 3 med fg 1 upp 72 (82) 90 (98) 106 (112) 120 (128) m och sticka, innanför 1 kantm i var sida, 
resår 1 rm 1 am i 7 v. Öka 1 m på sista v. Byt till st 3½, sticka slätst i 8 v och därefter mönster enligt diagram. När arb 
mäter 15 (18) 22 (25) 28 (31) 33 (37) cm avm för ärmhål 1 m i var sida. När ärmhålen mäter 12 (14) 15 (16) 17 (18) 
20 (22) cm avm för nacken de mittersta 19 (21) 23 (25) 29 (31) 33 (33) m och var sida stickas för sig. Avm vid nacken 
ytterl 5 m och sluta med 1 v från avigs. Sätt axelns 21 (25) 28 (31) 33 (35) 38 (42) m på en avmaskningsnål. Sticka 
den andra sidan lika men åt motsatt håll.

Framstycket: Lägg upp och sticka lika som för bakst. Maska av för ärmhål vid samma höjd och på samma sätt som 
på bakst. När ärmhålen mäter 1 (1) 1 (2) 2 (2) 3 (4) cm avm den mittersta m för sprundet och var sida stickas för sig. 
När ärmhålet mäter 9 (11) 11 (12) 13 (13) 15 (17) cm avm för halsen 7 (8) 9 (10) 12 (13) 14 (14) m. Avm vid halsen 
vartannat v ytterl 3-2-1-1 m. När ärmhålet är lika långt som på bakst sätts axelns 21 (25) 28 (31) 33 (35) 38 (42) m på 
en avmaskningsnål. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.

Sticka ihop axlarna från avigs. Sätt vardera axels m på en sticka. Lägg arb räts mot räts. Använd en sticka 3, sticka rätt 
ihop 1 m från vardera sticka och maska samtidigt av.

Sprund- och halskanter: Plocka med st 3 och fg 1 från räts utmed vänster sida av sprundet innanför 1½ m upp 1 m i 
varje v, hoppa över ca vart 5:e v, och sticka 1 rätt v från avigs. Maska av. Sticka en likadan kant utmed höger sida. 
Plocka med rundst 3 och fg 1 från räts runt halsringn upp ca 76 (80) 84 (88) 92 (96) 100 (100) m och sticka en likadan 
kant som i sprundet.

Ärmarna: Lägg på st 3 med fg 1 upp 48 (50) 52 (54) 54 (56) 58 (60) m och sticka, innanför 1 kantm i var sida, resår 
1 rm 1 am i 7 v. Öka 1 m på sista v. Byt till st 3½, sticka slätst i 8 v och därefter mönster enligt diagram. OBS! När 
arb mäter 3 (3) 3 (5) 5 (5) 4 (3) cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa denna ökn vart 6:e v ytterl 3 (4) 4 (5) 
5 (7) 7 (7) ggr och därefter vart 4:e v tills det finns 69 (79) 85 (89) 95 (99) 111 (121) m på stickan. Utöka mönstret 
efterhand som maskantalet ökar. När arb mäter 17 (21) 25 (29) 33 (36) 39 (43) cm avm samtliga m elastiskt.

MONTERING
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy i ärmarna. Sy därefter ihop sid- och 
ärmsömmarna innanför 1½ m. Sy fast kanterna nertill i sprundet. Gör 2 snoddar i fg 1 och fäst dem upptill i sprundet.
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