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RAGLANTRÖJA & MÖSSA  
Storlek: 1/2 (1) 2 (3) år.

Bröstvidd: 48 (56) 63   (70) cm.
Längd: 28 (32) 35 (38) cm.

Garn:  Rigmor by Permin fg. 886503/jeans-grå
Garnåtgång: 4 (4) 4 (5) nyst. 

Stickor: Jumperst 4 mm, rundst. 40 cm, 4 mm.
 Strumpst 4 mm, 4 maskmarkörer (M).

Tillbehör: 1 knapp.

Masktäthet: 22 m x 30 v i slätstickning med st 4 = 10 x 10 cm.
 Masktätheten bör hållas, annars får inte arb. de angivna måtten.

Observera att Rigmor har en oregelbunden randningsrapport, färger och ränder visar sig olika från nystan till nystan, beroende av modell och 
storlek som stickas.

Tröja:
Slätstickning: Rätt på rätsidan, avigt på avigsidan.
Rätstickning: Rätt på rätsidan, rätt på avigsidan. På rundsticka: 1 v am, 1 v rm.
Kantmaska: Första m lyfts avigt, sista m stickas rät.

Bakstycke/Framstycke: Lägg upp 106 (122) 138 (154) m på rundst. 4 mm och sticka runt, 5 v rätstickning (1:a v = am). Fortsätt sticka 
slätstickning. Sätt en markör (M) i sidsömmen efter 53 (61) 69 (77) m och efter ytterligare 53 (61) 69 (77) m.
När arbetet mäter 15 (19) 21 (23) cm avmaskas 6 m för ärmhålen i var sida om M. Låt maskorna vila till fram/bakstycke = 41 (49) 57 (65) m 
medans ärmarna stickas.

Ärmar: Lägg upp 30 (35) 40 (45) m på jumpst. 4 mm och sticka 5 v i rätstickning (1:a v = avigsidan). Fortsätt sticka i slätstickning. Samtidigt ökas 1 
m i var sida på vart 4:e v 3 (4) 9 (11) gånger, därefter vart 6:e v 5 (6) 4 (4) gånger = 46 (55) 66 (75) m.
När arbetet mäter 15 (20) 23 (25) cm avmaskas 6 m i var sida = 34 (43) 54 (63) m. Låt m vila. Sticka en ärm till.

Ok: Sätt de vilande m på rundstickan med en markör (M) mellan varje del i följande ordning: Ärm, framstycke, ärm, bakstycke = 150 (184) 222 
(256) m. Fortsätt sticka i slätstickning. Minska samtidigt för raglan på vart 3:e v om M, 6 (0) 0 (0) ggr och på vartannat v 6 (15) 18 (21) ggr = 54 (64) 
78 (88) m, (efter markören lyft 1 m rät, 1 rm, drag den lyfta m över, före markören stickas 2 rm tillsammans). SAMTIDIGT när det är 2 intagningar 
kvar för raglan mellan bakstycke och ärm (arbetets början), stickas arbetet fram och tillbaka utan raglanminskningarna. Vid öppningen, stickas 
istället 2 rm på båda sidorna av sprundet på alla v. SAMTIDIGT när ärmhålet mäter 9 (9,5) 11 (12) cm sätts de mittersta 9 (9) 11 (13) m för halsen 
på en tråd från rätsidan. Var sida stickas klart för sig. Avmaska mot halsen på vartannat v 2, 2 (3, 2) 3, 2 (3, 2) m. När arbetet från rätsidan mäter ca 
27 (31) 34 (38) cm från uppläggningskanten till axeln, görs ett knapphål från rätsidan vid sprundet så här: 2 rm 2 rm tills 1 omslag. Sticka fram 
till de avmaskade m, plocka upp 4 (5) 5 (5) nya m sticka maskorna från tråden, plocka upp 4 (5) 5 (5) nya m, sticka v ut. Sticka fram och tillbaka 
mellan öppningen vid bakstycket och ärmen i 2 v rätstickning. Maska av i rm från avigsidan. 

Montering: Fäst alla trådar. Sy ärmsömmarna. Ånga arbetet lätt.

Mössa:
Slätstickning: Sticka alla varv räta.
Rätstickning: 1 rätt varv, 1 avigt varv.

Lägg upp 72 (84) 96 (108) m på strumpst. 4 mm, 18 (21) 24 (27) m per sticka och sticka runt. Börja med 1 avigt varv och sticka 5 varv rätstickning. 
Fortsätt sticka slätstickning.
När arbetet mäter 10 (12) 14 (16) cm börjar minskningarna. Sticka nästa varv så här: *4 rm, 2 rm tillsammans, upprepa från * varvet runt = 60 (70) 
80 (90) m. På flera storlekar blir det inte längre samma antal m på varje sticka!
Sticka 3 varv slätstickning och därefter ett varv med minskningar så här: *3 rm, 2 rm tillsammans, upprepa från * varvet runt = 48 (56) 64 (72) m. 
Sticka 2 varv slätstickning och därefter ett varv med minskningar så här: *2 rm, 2 rm  tillsammans, upprepa från * varvet runt = 36 (42) 48 (54) m.
Sticka 1 varv slätstickning och därefter ett varv med minskningar så här: *1 rm, 2 rm tillsammans, upprepa från * varvet runt = 24 (28) 32 (36) m.
På nästa varv stickas 2 rm tillsammans varvet runt. Tag av garnet och träd garnet genom de resterande 12 (14) 16 (18) m. Drag ihop och fäst.

Montering: Fäst ändar. Fukta mössan, forma den och låt den torka. Sy fast pompon mitt på mössan.


