
Sirdar Baby Blossom Chunky

Produktkod: 4714



Babyoverall och sovpåse

Storlek: 0-6 mån– 6-12 mån– 1-2 år– 2-3 år
Plaggets mått: Overall: övervidd 55-60-66-71 cm, hel längd 56-62-71-82 cm,
ärmens innerlängd 12-14-17-21 cm. Sovpåse: övervidd 57-63-69-74 cm, hel längd
55-59-64-69 cm, ärmens innerlängd 11-13-16-20 cm
Garnåtgång: Sirdar Baby Blossom Chunky (100 g / 155 m, 70% akryl, 30% nylon),
2-3-3-4 nystan (fg 352) till overall, 3-3-4-4 nystan (fg 353) till sovpåse
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.
Tillbehör: 6-6-7-7 knappar till overall, 13-13-15-15 knappar till sovpåse.

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”.

OVERALL

Bakstycke
Sticka vänster ben först. Lägg på de tunnare stickorna upp 15-17-19-19 m. Sticka 6 varv resår (1 rm, 1 am) fram och
tillbaka, minska samtidigt 3-3-3-1 m jämnt fördelat över sista varvet =12-14-16-18 m. Byt till de grövre stickorna och
börja med slätst. När du har stickat 2-2-4-6 varv slätst, öka 1 m i var sida på nästa varv och upprepa ökningarna
ytterligare 2-1-1-1 ggr vart 10:e-10:e-12:e-14:e varv och därefter 0-1-1-1 gång vart 0:e-12:e-14:e-16:e varv =18-2-
-22-24 m. När arb mäter 19-21-25-30 cm, sluta med ett varv från avigs, klipp av garnet och sätt m på en tråd.
Sticka höger ben lika som vänster ben, men klipp inte av garnet. Sticka nästa varv från räts, lägg upp 2 m och sätt
de 18-20-22-24 m för vänster ben tillbaka på stickan från tråden och sticka dem rätt = 38-42-46-50 m. När du har
stickat slätst på alla m i 25-28-32-37 cm, minska för ärmhål 1 m 4-4-5-6 ggr i var sida varje varv =30-34-36-38 m.
När ärmhålet mäter 10-11-12-13 cm, maska av för axeln 4-5-5-6 m 1 gång i var sida och därefter 5-6-6-6 m 1 gång i
var sida alltid i början av varvet. Maska av de resterande 12-12-14-14 m på en gång.

Framstycke
Sticka höger ben lika som vänster ben på bakstycket. Klipp av garnet och sätt de 18-20-22-24 m på en tråd. Sticka
vänster ben lika som höger ben på bakstycket, men klipp inte av garnet. Sticka nästa varv rätt från räts, lägg upp 2
m, sätt tillbaka de 18-20-22-24 m från tråden på stickan och sticka dem rätt =38-42-46-50 m. Sticka slätst på alla m i
8-9-9-10 cm, sluta med ett varv från avigs.
Sticka 17-19-21-23 m från räts, vänd arb och sätt de resterande 21-23-25-27 m på en tråd och sticka var sida av
framstycket för sig. När vänster framstycke mäter 25-28-32-37 cm (mätt från de 2 upplagda m), minska för ärmhål i
sidan 1 m 4-4-5-6 ggr varje varv =13-15-16-17 m. När ärmhålet mäter 4-5-6-6 cm, maska av för halsen 2-2-3-3 m 1
gång och minska ytterligare i halskanten 1 m 2 ggr varje varv =9-11-11-12 m. När ärmhålet mäter 10-11-12-13 cm,
maska av för axeln 4-5-5-6 m i sidan. Sticka 1 varv och maska därefter av de resterande 5-6-6-6 m på en gång. Sätt
tillbaka de 21-23-25-27 m från tråden på stickan och maska av de mittersta 4 m i början av varvet, sticka rätt resten
av varvet =17-19-21-23 m. Börja med slätst och sticka resten av höger framstycke lika som vänster framstycke, fast
spegelvänt.

Ärm
Lägg på de tunnare stickorna upp 23-23-25-25 m och sticka 5 varv resår. Sticka nästa varv från avigs så här: 1-1-
2-2 am, 2 am tills, *4 am, 2 am tills*, upprepa *-* sammanlagt 3 ggr, sticka 2-2-3-3 am =19-19-21-21 m. Byt till de
grövre stickorna och börja med slätst. När du har stickat 4 varv slätst, öka 1 m i var sida på nästa varv och upprepa
ökningarna vartannat-vartannat-vartannat-vart 4:e varv tills det finns 25 m på stickan och ytterligare vart 0:e-4:e-4-
e-6:e varv tills det finns 25-27-31-31 m på stickan. När ärmen mäter 12-14-17-21 cm, minska 1 m 4-4-5-6 ggr i var
sida varje varv. Sticka 0-0-1-0 mellanvarv och maska därefter av 2-3-3-2 m 1-2-2-1 ggr i var sida alltid i början av
varvet. Maska ytterligare av 2 m i var sida alltid i början av varvet i stl 0-6 mån och 2-3 år. Maska av de resterande
7-7-9-9 m på en gång. Sticka den andra ärmen lika.

Halskant
Sy axelsömmarna. Plocka upp och sticka rätt från räts på de tunnare stickorna 11-11-12-12 m längs höger framhals,
11-11-13-13 m längs bakhals och 11-11-12-12 m längs vänster framhals = 33-33-37-37 m. Sticka 5 varv resår.
Maska av i resår. 
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Höger framkant
Plocka upp och sticka rätt från räts på de tunnare stickorna 37-43-51-57 m längs höger framkant och 5 m längs
sidan av halskant =42-48-56-62 m. Sticka 1 varv resår, börja med 1 am. Fortsätt i resår och sticka 3 m, maska av 1
m, *sticka 5-6-6-7 m, maska av 1 m*, upprepa *-* sammanlagt 5-5-6-6 ggr, sticka 2-3-3-3 m. Sticka 3-4-4-4 m, lägg
upp 1 m, *sticka 6-7-7-8 m, lägg upp 1 m*, upprepa *-* sammanlagt 5-5-6-6 ggr, sticka 3 m. Sticka ytterligare 2 varv
resår, maska av i resår.

Vänster framkant
Plocka upp m längs vänster framkant lika som på höger framkant, fast spegelvänt. Sticka 5 varv resår, maska av i
resår.

Montering
Sy i ärmarna. Sy ihop ben-, sid- och ärmsömmarna. Sätt höger framkant ovanpå vänster framkant och sy i nedre
kanten (4 upplagda m) mitt fram. Sy i knapparna. Spänn upp plagget efter de angivna måtten, fukta och låt torka.

SOVPÅSE

Bakstycke
Lägg på de tunnare stickorna upp 47-51-55-59 m och sticka 5 varv resår (1 rm, 1 am). Sticka nästa varv från avigs
så här: 4-6-2-4 am, 2 am tills, *4-4-6-6 am, 2 am tills*, upprepa *-* sammanlagt 6 ggr, 5-7-3-5 am =40-44-48-52 m.
Byt till de grövre stickorna och börja med slätst. När arb mäter 63-68-73-79 cm minska för ärmhål 1 m sammanlagt
4-4-5-6 ggr i var sida varje varv =32-36-38-40 m. När ärmhålet mäter 10-11-12-13 cm maska av för axeln 5-6-6-6 m
2 ggr i var sida alltid i början av varvet. Sätt de resterande 12-12-14-16 m på en tråd.

Övre delen av framstycke
Lägg på de tunnare stickorna upp 47-51-55-59 m och sticka 2 varv resår (1 rm, 1 am). Fortsätt i resår och gör
knapphål så här: sticka 3-5-3-5 m, maska av 1 m, *sticka 6 m, maska av 1 m*, upprepa *-* sammanlagt 5-5-6-6 ggr,
sticka 2-4-2-4 m. Sticka 3-5-3-5 m, lägg upp 1 m, *sticka 7 m, lägg upp 1 m*, upprepa *-* sammanlagt 5-5-6-6 ggr,
sticka 3-5-3-5 m. Sticka ytterligare 1 varv resår. Sticka nästa varv från avigs så här: 4-6-2-4 am, 2 am tills, *4-4-6-6
am, 2 am tills*, upprepa *-* sammanlagt 6 ggr, 5-7-3-5 am =40-44-48-52 m. Byt till de grövre stickorna och börja
med slätst. När arb mäter 12-13-14-14 cm, sluta med ett varv från avigs och sticka därefter 18-20-22-24 m, vänd arb
och sätt de resterande 22-24-26-28 m på en tråd. Sticka var sida av framstycket för sig. När du har stickat slätst i
18-18-20-22 cm på de 18-20-22-24 m, minska 1 m 4-4-5-6 ggr i sidan för ärmhål varje varv =14-16-17-18 m. När
ärmhålet mäter 6-7-8-8 cm, maska av för halsen 2-2-3-3 m 1 gång i början av varvet från avigs och minska
ytterligare 1 m 2-2-2-3 ggr i halskanten varje varv = 10-12-12-12 m. När ärmhålet mäter 10-11-12-13 cm, maska av
för axeln  5-6-6-6 m 1 gång. Sticka 1 varv och maska därefter av de resterande 5-6-6-6 m på en gång. Sätt tillbaka
de 22-24-26-28 m från tråden på stickan, maska av 4 m och sticka resten av m rätt från räts =18-20-22-24 m. Sticka
övre delen av framstycket lika som på andra sidan, fast spegelvänt.

Ärm
Lägg på de tunnare stickorna upp 23-23-25-25 m och sticka 5 varv resår (1 rm, 1 am). Sticka nästa varv från avigs
så här: 1-1-2-2 am, 2 am tills, *4 am, 2 am tills*, upprepa *-* sammanlagt 3 ggr, 2-2-3-3 am =19-19-21-21 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 vartannat-vartannat-vartannat-vart 4:e varv tills det finns 25 m på stickan och ytterligare vart
0:e-4:e-4:e-6:e varv tills det finns 25-27-31-31 m på stickan. När ärmen mäter 11-13-16-20 cm, minska 1 m 4-4-5-6
ggr i var sida varje varv. Sticka 0-0-1-0 mellanvarv och maska därefter av 2-3-3-2 m 1-2-2-1 ggr i var sida alltid i
början av varvet. Maska ytterligare av 2 m i var sida alltid i början av varvet i stl 0-6 mån och 2-3 år. Maska av de
resterande 7-7-9-9 m på en gång. Sticka den andra ärmen lika.

Höger framkant
Sy ihop axelsömmarna. Plocka upp och sticka rätt från räts på de tunnare stickorna 42-48-56-62 m längs höger
framkant. Sticka 1 varv resår, börja med 1 am. Fortsätt i resår och sticka 3 m, maska av 1 m, *sticka 5-6-6-7 m,
maska av 1 m*, upprepa *-* sammanlagt 5-5-6-6 ggr, sticka 2-3-3-3 m. Sticka 3-4-4-4 m, lägg upp 1 m, *sticka 6-7-
7-8 m, lägg upp 1 m*, upprepa *-* sammanlagt 5-5-6-6 ggr, sticka 3 m. Sticka ytterligare 2 varv resår, maska av i
resår.

Vänster framkant
Plocka upp m längs vänster framkant lika som på höger framkant, fast spegelvänt. Sticka 5 varv resår, maska av i
resår.

Huva



Lägg på de grövre stickorna upp 16-17-17-17 m, sätt tillbaka bakhalsens 12-12-14-16 m från tråden på stickan och
sticka dem rätt på samma sticka från räts, lägg upp 16-17-17-17 m =44-46-48-50 m. Sticka slätst fram och tillbaka,
tills huvan mäter 16-17-18-19 cm. Maska av från räts 14-15-16-17 m, sticka 15 m, maska av 14-15-16-17 m. Sticka
slätst på de resterande 16 m i 10-11-12-13 cm. Maska av. Sy ihop sömmarna. Plocka på de tunnare stickorna upp
och sticka rätt 29-31-33-35 m längs höger sida av huvan, 15 m längs avmaskningsvarvet på mitten och 29-31-33-35
m längs vänster sida =73-77-81-85 m. Sticka 5 varv resår. Maska av i resår.

Montering
Sy i ärmarna. Vik nedre delen av bakstycke (ca 18-20-21-23 cm) till framsidan och sätt resårkanterna ovanpå
varandra så att knapphålskanten på framstycket är överst, sy ihop. Sy sid- och ärmsömmarna. Sätt höger framkant
ovanpå vänster framkant och sy i nedre kanten (4 upplagda m) mitt fram. Sy i huvan längs framhals, börja och sluta
mitt på framkant. Sy i knapparna. Spänn upp plagget efter de angivna måtten, fukta och låt torka.
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