
Sirdar Baby Blossom Chunky

Produktkod: 4677



Barnkofta

Storlek: 0-6 mån – 6-12 mån – 1-2 år – 2-3 år – 4-5 år – 6-7 år
Plaggets mått: övervidd 44-50-56-61-64-70 cm, hel längd 24-28-32-38-42-48 cm,
ärmens innerlängd 15-17-20-24-29-33 cm
Garnåtgång: Sirdar Baby Blossom Chunky (100 g / 155 m, 70% akryl, 30% nylon),
1-2-2-2-3-3 nystan (fg 352) till kofta med rund hals, 1-2-2-2-3-3 nystan (fg 350) till
kofta med v-hals
Stickor: nr 5½ och 6½, eller de stickor du behöver för att få exakt stickfasthet
Stickfasthet: 14 m och 19 varv slätst på de grövre stickorna =10x10 cm
Mönsterstickning: Resår: 1 rm, 1 am. Slätstickning: sticka rätt på räts, avigt på
avigs. Rätstickning: sticka alla varv rätt.
Tillbehör: 4-4-4-5-5-5 knappar till kofta med rund hals, 3-3-3-4-4-4 knappar till kofta
med v-hals

Obs. Innan du börjar sticka, nysta upp lite garn från utsidan av nystanet och kolla
om det är gröna eller ljusröda prickar som kommer först. Är det gröna prickar i
garnet först, börja sticka med tråden utifrån nystanet. Om det är ljusröda prickar
som kommer först, nysta om och börja sticka med tråden inifrån nystanet. På det
här sättet kan du vara säker på att ”blommorna” förekommer ovanför ”löven”.

KOFTA MED RUND HALS

Bakstycke
Lägg på de tunnare stickorna upp 35-39-43-47-51-55 m och sticka 5 varv resår (1 rm, 1 am). Sticka nästa varv från
avigs så här: 4-3-5-7-4-6 am, 2 am tills, *6-8-8-8-6-6 am, 2 am tills*, upprepa *-* sammanlagt 3-3-3-3-5-5 ggr, sticka
5-4-6-8-5-7 am =31-35-39-43-45-49 m. Byt till de grövre stickorna och börja med slätst. När arb mäter 14-17-20-
25-28-33 cm, minska för ärmhål 1 m sammanlagt 4-4-5-5-6-6 ggr i var sida varje varv =23-27-29-33-33-37 m. När
ärmhålet mäter 10-11-12-13-14-15 cm maska av för axeln 3-3-3-4-4-5 m 1 gång i var sida och 3-4-4-5-6-5 m 1 gång
i var sida alltid i början av varvet. Maska av de resterande 11-13-15-15-17-17 m på en gång.  

Vänster framstycke
Lägg på de tunnare stickorna upp 19-21-23-25-27-29 m. Börja med resår och rätst i framkanten (4 m) så här:
Varv 1: *1 rm, 1 am*, upprepa *-* tills det återstår 5 m på varvet, 5 rm.
Varv 2: 4 rm, 1 am, *1 rm, 1 am*, upprepa *-* varvet ut.
Upprepa varv 1 och 2. När du har stickat sammanlagt 5 varv sticka nästa varv från avigs så här: 4 rm, sticka avigt
och minska samtidigt 1-1-1-1-2-2 m jämnt fördelat över varvet =18-20-22-24-25-27 m. Byt till de grövre stickorna och
börja med slätst, fortsätt med rätst på de 4 m i framkanten.
När arb mäter 14-17-20-25-28-33 cm, minska för ärmhål 1 m sammanlagt 4-4-5-5-6-6 ggr i sidan varje varv =14-1-
-17-19-19-21 m. När ärmhålet mäter 6-7-8-8-9-10 cm sluta med ett varv från räts.
Märk ut placeringen av 4-4-4-5-5-5 knappar jämnt fördelat över framkanten så att den nedersta knappen är på varv
3 i resårkanten och den översta knappen blir på varv 2 i halskanten, som stickas senare. Sticka halsringningen så
här: Sticka 5-5-6-6-6-6 rm (halskant) och sätt dem på en tråd, sticka resten av m på varvet avigt =9-11-11-13-13-15
m. Minska 1 m sammanlagt 3-4-4-4-5-5 ggr i halskanten varje varv. När ärmhålet mäter 10-11-12-13-14-15 cm
maska av för axeln i sidan 3-3-3-4-4-5 m 1 gång. Sticka 1 varv avigt och maska av de resterande 3-4-4-5-4-5 m på
en gång. 

Höger framstycke
Lägg på de tunnare stickorna upp 19-21-23-25-27-29 m. Börja med resår och rätst i framkanten (4 m) så här:
Varv 1: 5 rm, *1 am, 1 rm*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 2: 1 am, *1 rm, 1 am*, upprepa *-* tills det återstår 4 m på varvet, sticka 4 rm.
Varv 3 (knapphål): 1 rm, 2 rm tills, omsl, 2 rm, *1 am, 1 rm*, upprepa *-* varvet ut. Upprepa varv 1-2 tills du har
stickat sammanlagt 5 varv. Sticka resten av höger framstycke lika som vänster framstycke, fast spegelvänt och gör
knapphål i framkanten lika som på varv 3 enl markeringarna för knappar på andra sidan.

Ärm
Lägg på de tunnare stickorna upp 23-23-25-25-27-29 m och sticka 5 varv resår. Sticka nästa varv avigt från avigs
och minska samtidigt 3 m jämnt fördelat över varvet =20-20-22-22-24-26 m. Byt till de grövre stickorna och börja
med slätst. När du har stickat 2 varv slätst öka 1 m i var sida på nästa varv och upprepa ökningarna vart 6:e-4:e-6-
e-10:e-10:e-10:e varv tills det finns 24-24-26-30-34-32 m på stickan och ytterligare vart 8:e-6:e-8:e-0:e-0:e-12:e varv
tills det finns 26-28-30-30-34-36 m på stickan. När arb mäter 15-17-20-24-29-33 cm minska för ärmkullen 1 m
sammanlagt 4-4-5-5-6-6 ggr i var sida varje varv =18-20-20-20-22-24 m. Sticka 0-0-1-1-0-0 varv och maska därefter

http://www.tekstiiliteollisuus.fi/pdf/MPDF57/uploads/4677_iso.jpg


av 2-3-3-3-2-2 m 1-2-2-2-3-2 ggr i var sida och ytterligare 3 m 1-0-0-0-0-1 gång i var sida alltid i början av varvet.
Maska av de resterande 8-8-8-8-10-10 m på en gång. Sticka den andra ärmen lika.

Halskant
Sy axelsömmarna. Sätt tillbaka de 5-5-6-6-6-6 m för höger framkant från tråden på de tunnare stickorna, plocka upp
och sticka rätt 9-12-12-12-15-15 m längs höger sida av framhals, 11-13-15-15-17-17 m längs bakhals och 11-13--
5-15-17-17 m längs vänster sida av framhals, sticka 5-5-6-6-6-6 rm från tråden i vänster framkant = 39-47-51-5-
-59-59 m. Sticka 4 rm, 1 am, *1 rm, 1 am*, upprepa *-* tills det återstår 4 m på varvet, sticka 4 rm. Gör knapphål på
nästa varv: 1 rm, 2 rm tills, omsl, 2 rm, *1 am, 1 rm*, upprepa *-* tills det återstår 4 m på varvet, sticka 4 rm. Sticka 4
rm, 1 am, *1 rm, 1 am*, upprepa *-* tills det återstår 4 m på varvet, sticka 4 rm. Sticka 5 rm, 1 am, *1 rm, 1 am*,
upprepa *-* tills det återstår 4 m på varvet, sticka 5 rm. Maska av.

Montering
Sy i ärmarna. Sy fast knapparna. Spänn upp plagget efter de angivna måtten, fukta och låt torka.

KOFTA MED V-HALS

Bakstycke
Lägg på de tunnare stickorna upp 35-39-43-47-51-55 m och sticka 5 varv resår (1 rm, 1 am). Sticka nästa varv från
avigs så här: 4-3-5-7-4-6 am, 2 am tills, *6-8-8-8-6-6 am, 2 am tills*, upprepa *-* sammanlagt 3-3-3-3-5-5 ggr, sticka
5-4-6-8-5-7 am =31-35-39-43-45-49 m. Byt till de grövre stickorna och börja med slätst. När arb mäter 14-17-20-
25-28-33 cm, minska för ärmhål 1 m sammanlagt 4-4-5-5-6-6 ggr i var sida varje varv =23-27-29-33-33-37 m. När
ärmhålet mäter 10-11-12-13-14-15 cm maska av för axeln 3-3-3-4-4-5 m 1 gång i var sida och 3-4-4-5-6-5 m 1 gång
i var sida alltid i början av varvet. Maska av de resterande 11-13-15-15-17-17 m på en gång.  

Vänster framstycke
Lägg på de tunnare stickorna upp 19-21-23-25-27-29 m. Börja med resår och rätst i framkanten (4 m) så här:
Varv 1: *1 rm, 1 am*, upprepa *-* tills det återstår 5 m på varvet, 5 rm.
Varv 2: 4 rm, 1 am, *1 rm, 1 am*, upprepa *-* varvet ut.
Upprepa varv 1 och 2. När du har stickat sammanlagt 5 varv sticka nästa varv från avigs så här: 4 rm, sticka avigt
och minska samtidigt 1-1-1-1-2-2 m jämnt fördelat över varvet =18-20-22-24-25-27 m. Byt till de grövre stickorna och
börja med slätst, fortsätt med rätst på de 4 m i framkanten.
När arb mäter 14-17-20-25-28-33 cm, märk ut placeringen av 3-3-3-4-4-4 knappar jämnt fördelat över framkanten så
att den nedersta knappen är på varv 3 i resårkanten och den översta knappen i början av minskningarna för v-hals.
Minska för ärmhål 1 m sammanlagt 4-4-5-5-6-6 ggr i sidan varje varv och börja samtidigt med minskningar för
halsen så här: minska 1 m innanför de 4 kantm 1 gång i slutet av samma varv där du börjar med minskningarna för
ärmhål. Obs. fortsätt i rätst på de 4 m i framkanten. Upprepa minskningarna ytterligare:
Stl 0-6 mån: 2 ggr vartannat varv och 1 gång vart 4:e varv =10 m.
Stl 6-12 mån: 2 ggr vartannat varv och 2 ggr vart 4:e varv =11 m.
Stl 1-2 år: 2 ggr vartannat varv och 3 ggr vart 4:e varv =11 m.
Stl 2-3 år: 2 ggr vartannat varv och 3 ggr vart 4:e varv =13 m.
Stl 4-5 år: 3 ggr vartannat varv och 3 ggr vart 4:e varv =12 m.
Stl 6-7 år: 3 ggr vartannat varv och 3 ggr vart 4:e varv =14 m.
När ärmhålet mäter 10-11-12-13-14-15 cm, maska av för axeln 3-3-3-4-4-5 m 1 gång och ytterligare 3-4-4-5-4-5 m 1
gång i sidan alltid i början av varvet =4 m. Sticka 4 rm från avigs och lägg upp 1 m i slutet av varvet (sömsmån) =5
m. Sticka rätst fram och tillbaka tills kanten räcker fram till mitt bak. Maska av.

Höger framstycke
Lägg på de tunnare stickorna upp 19-21-23-25-27-29 m. Börja med resår och rätst i framkanten (4 m) så här:
Varv 1: 5 rm, *1 am, 1 rm*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 2: 1 am, *1 rm, 1 am*, upprepa *-* tills det återstår 4 m på varvet, sticka 4 rm.
Varv 3 (knapphål): 1 rm, 2 rm tills, omsl, 2 rm, *1 am, 1 rm*, upprepa *-* varvet ut. Upprepa varv 1-2 tills du har
stickat sammanlagt 5 varv. Sticka resten av höger framstycke lika som vänster framstycke, fast spegelvänt och gör
knapphål i framkanten lika som på varv 3 enl markeringarna för knappar på andra sidan.

Ärm
Lägg på de tunnare stickorna upp 23-23-25-25-27-29 m och sticka 5 varv resår. Sticka nästa varv avigt från avigs
och minska samtidigt 3 m jämnt fördelat över varvet =20-20-22-22-24-26 m. Byt till de grövre stickorna och börja
med slätst. När du har stickat 2 varv slätst öka 1 m i var sida på nästa varv och upprepa ökningarna vart 6:e-4:e-6-
e-10:e-10:e-10:e varv tills det finns 24-24-26-30-34-32 m på stickan och ytterligare vart 8:e-6:e-8:e-0:e-0:e-12:e varv
tills det finns 26-28-30-30-34-36 m på stickan. När arb mäter 15-17-20-24-29-33 cm minska för ärmkullen 1 m



sammanlagt 4-4-5-5-6-6 ggr i var sida varje varv =18-20-20-20-22-24 m. Sticka 0-0-1-1-0-0 varv och maska därefter
av 2-3-3-3-2-2 m 1-2-2-2-3-2 ggr i var sida och ytterligare 3 m 1-0-0-0-0-1 gång i var sida alltid i början av varvet.
Maska av de resterande 8-8-8-8-10-10 m på en gång.

Montering
Sy axelsömmarna. Sy i ärmarna. Sy sid- och ärmsömmarna. Sy kantsömmen mitt bak och sy i halskanten. Sy fast
knapparna. Spänn upp plagget efter de angivna måtten, fukta och låt torka.

Framställning och kopiering av mönstret för kommersiellt bruk förbjuden.
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