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TILDA,  50% BOMULL, 50% akryl
Storlek:   3 (6) 9 mån  (1) 2  (4)  år            
Garnåtgång, tröja:      5  (6) 6 (7) 8 (10)  nystan



Baby- och småbarnskofta + mössa med får
TILDA, 50% bomull, 50% akryl
901-115
___________________________________________________________________________
KOFTA
Storlek:  3 (6) 9 mån (1) 2 (4) år
Plaggets mått,
Bröstvidd: 50 (55) 58 (63) 67 (74) cm
Hel längd: 25 (27) 29 (32) 36 (42) cm
Ärmlängd: 15 (17) 19 (21) 24 (27) cm
Garnåtgång: 1 (2) 2 (2) 3 (4) n.fg 1 (fg 8 m.grå)
 1 (1) 1 (1) 1 (1) n.fg 2 (fg 4 vit)
 2 (2) 2 (3) 3 (4) n.fg 3 (fg 12 lj.grå)
 1 (1) 1 (1) 1 (1) n.fg 4 (fg 1 svart)
 i TILDA
MÖSSA
Storlek: 3 (6) 9 mån/1år (2-4)  år
Huv.omkr:(pers) 37 (41) 44/47  (50/52) cm
Garnåtgång: 1 (1) 1  (1)  n.fg 1
 1 (1) 1  (1)  n.fg 2
 1 (1) 1  (1)  n.fg 3
 1 (1) 1  (1)  n.fg 4
 i TILDA
Stickor: Svarta Fåret 3 och 3½ mm
Tillbehör: Kofta: 5 (5) 6 (6) 6 (7) knappar
___________________________________________________________________________
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.
___________________________________________________________________________

KOFTA
Bakstycket: Lägg på st 3½ med fg 1 upp 66 (74) 78 (84) 88 (98) m. Byt till st 3 och sticka slätst innanför 1 kantm i var 
sida (som stickas rät alla v). Börja med ett avigt v. Sticka 6 v, 1 rätt v från avigs (= vikvarv) och lägg samtidigt upp 1 m i 
var sida. Alla mått tas härifrån. Byt till st 3½ och sticka mönster enligt DIAGRAM 1 innanför 2 kantm i var sida. Därefter 
stickas 1½ (2) 2½ (3½) 2 (4) cm slätst med fg 3. Mönster enligt DIAGRAM 2 utom på de yttersta 9 (1) 3 (6) 8 (1) m i 
var sida innanför kantm. Dessa m stickas i slätst med fg 3. Fortsätt sticka slätst med fg 3 tills arb mäter 10 (11) 12 (14) 17 
(22) cm. Nu stickas 6 v enligt DIAGRAM 1 men OBS! vänd på diagrammet och börja med varv 6 och sluta med varv 1. 
Resten av arb stickas i slätst med fg 1. OBS! När arb mäter 13 (14) 15 (17) 20 (25) cm avm för ärmhål vartannat v i var 
sida 2-1 (2-1) 2-1-1 (2-1-1) 2-2-1 (2-2-1) m. I fortsättningen stickas endast 1 kantm i var sida. Kantm i början av v stickas 
alltid rät och i slutet vriden rät. Vid 23 (25) 27 (30) 34 (40) cm avm för nacken de mittersta 22 (24) 26 (26) 28 (30) m och 
var sida stickas för sig. Avm vid nacken vartannat v ytterl 1-1 m. När arb mäter 25 (27) 29 (32) 36 (42) cm avm rakt för 
axeln.

Vänster framstycke: Lägg på st 3½ med fg 1 upp 34 (38) 40 (43) 45 (50) m. Byt till st 3 och sticka slätst innanför 1 kantm 
i var sida (som stickas rät alla v). Börja med ett avigt v. Sticka 6 v, 1 rätt v från avigs (= vikvarv) och lägg samtidigt upp 
1 m i sidan. Alla mått tas härifrån. Byt till st 3½ och sticka mönster enligt DIAGRAM 1 innanför 2 kantm i sidan och 1 
kantm i framkanten. Kantm i framkanten stickas alltid rät i början av v och vriden rät i slutet. Fortsätt sticka mönster lika 
som på bakst, börja lika i sidan. Maska av för ärmhål vid samma höjd och på samma sätt som på bakst. När arb mäter 21 
(23) 24 (27) 31 (37) cm avm för halsen först 7 (8) 9 (9) 10 (11) m och därefter vartannat v 3-2-1-1 m. Maska av för axeln 
vid samma höjd som på bakst.

Höger framstycke: Stickas lika vänster men åt motsatt håll. 

Ärmarna: Lägg på st 3½ med fg 1 upp 46 (48) 50 (52) 54 (54) m. Byt till st 3 och sticka slätst innanför 1 kantm i var 
sida. Början av ett avigt v. Sticka 6 v, 1 rätt v från avigs (= vikvarv) och lägg samtidigt upp 1 m i var sida. Alla mått tas 
härifrån. Byt till st 3½ och sticka mönster enligt DIAGRAM 1 innanför 2 kantm i var sida. Resten av arb stickas i slätst 
med fg 3. OBS! När arb mäter 4 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa denna ökn med 1 cm:s mellanrum tills 
det finns 66 (72) 76 (82) 88 (92) m på stickan. Vid 15 (17) 19 (21) 24 (27) cm avm för ärmhål vartannat v i var sida 2-1 

KOPIERING FÖRBJUDEN! KOPIERING FÖRBJUDEN!

(2-1) 2-1-1 (2-1-1) 2-2-1 (2-2-1) m. Därefter avm resterande m elastiskt.

MÖSSA (endast 1 kantm i var sida)
Lägg på st 3½ med fg 1 upp 98 (110) 122 (134) m. Byt till st 3 och sticka slätst innanför 1 kantm i var sida (som stickas 
rät alla v). Börja med ett avigt v. Sticka 6 v och 1 rätt v från avigs (= vikvarv). Alla mått tas härifrån. Byt till st 3½ och 
sticka mönster enligt DIAGRAM 1. Därefter stickas mönster enligt DIAGRAM 3. Byt till fg 1. När arb mäter 8 (9) 10 
(11) cm regleras maskantalet till 98 (106) 114 (122) m. På nästa v från räts görs intagningar enl följ: 1 rm (= kantm) X 
2 m tillsammans rätt, 10 (11) 12 (13) rm X, upprepa X-X och sluta med 1 rm (= kantm). Upprepa dessa int med 3 varvs 
mellanrum ytterl 0 (1) 1 (2) ggr och därefter med 1 varvs mellanrum tills det återstår 0 m mellan int. OBS! Det blir 1 m 
mindre mellan int för varje intagningsvarv. Sticka på de 2 följ varven 2 m tillsammans v ut (ej över kantm). Drag garnet 
igenom de återstående m och fäst.

MONTERING
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. 
Kofta: Sy ihop axlarna.
Halskant: Plocka med st 3 och fg 1 från räts runt halsringn upp ca 65 (69) 75 (75) 79 (83) m och sticka 6 räta v. Maska av 
rätt. 
Vänster framkant: Vik nederkanten dubbel mot avigs och plocka med st 3 och fg 1 från räts innanför kantm upp 1 m i 
varje v, hoppa över ca vart 5:e v, och sticka 6 räta v. Maska av rätt.
Höger framkant: Stickas lika vänster men åt motsatt håll och med 5 (5) 6 (6) 6 (7) st knapphål på det 3:e v. Det nedersta 
ca 1½ cm från kanten, det översta mitt för halskanten och de övriga med jämna mellanrum. Knapphål = 1 omslag, sticka 
ihop 2 m rätt, på nästa v stickas omsl rätt. Sy i ärmarna. Sy därefter ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till 
sömsmån. Vik kanterna mot avigs i vikvarven och fålla. Sy i knappar.
Mössa: Sy ihop mössan med kantm till sömsmån. Vik nederkanten dubbel mot avigs i vikvarvet och fålla. 

Design och beskrivning:
Anette Mårdh
SVARTA FÅRET AB
Tel: 031 – 99 65 90
www.svartafaret.se 

= Slätst med fg 1
= Slätst med fg 2
= Slätst med fg 3
= Slätst med fg 4

Upprepa * - *
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