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upprepas, sluta och börja v med 1 km.

A = Bottenfärg (bf)
O = Mönsterfärg 1 (mf1)
X = Mönsterfärg 2 (mf2)

är 3½(4)4½ cm minskas 1 m i var sida: 2 rm, 2 rm tills sticka tills det återstår 4 m, 2 rm tills, 2 rm. Upprepa vartannat varv 
tills 7 m återstår. Sticka 2 rm, 3 rm tills, 2 rm. Sticka ett varv avigt. Maska av.
Montering mössa:  Fäst alla trådar. Sy fast ev. öronlappar ca. 5 cm från mitt bak, och överkanten på resåren. Sy ihop 
mössan. Gör 3 garnbollar i 3 olika färger och fäst i toppen på mössan. Gör två knytsnoddar i mfg1 och mfg2 ca 30 cm 
långa färdiga och fäst i öronlapparna.
Pössockor
Storlek: 3-6(9-12)18-24 månader
Lägg upp strumpst nr 3 och bf upp 44(48)52 m och fördela på 4 stickor. Sticka resår 2 rm, 2 am och randa skaftet. Storlek 
3-6 mån: 5 v bf, 3 v röd, 4 v bf, 3 v blå och 7 cm bf. Storlek:      (9-12)18-24 mån: 5 v bf, 3 v röd, 4 v bf, 3 v blå, (4½)6 cm 
bf, 3 v röd, 4 v bf, 3 v blå, 5 v bf. Fortsätt med bf och slätstickning. Minska på 1:a v jämnt fördelat 12(12)12 m. Det finns 
nu 8(9)10 m på var sticka. Byt till mf 2 och sticka 1 v. Hälen: Sticka m på sticka 1 och 4 fram och tillbaka i slätstickning i 
3(3½)4 cm. Sticka sen på följande sätt från rätan: 10(12)12 rm, 1 öhpt, 1 rm, vänd. Lyft 1 m 5(5)3 am, 2 am tills avigt, 1 am, 
vänd. Lyft 1 m 6(6)4 rm, 1 öhpt, 1 rm, vänd. Fortsätt sticka fram och tillbaka med 1 m mer för var gång tills sidmaskorna 
tar slut. Fördela de rest. 10(12)12 m på sticka 1 och 4. Plocka med st nr 1 upp längs hällappens ena sida 5(6)7 m, sticka 
2:a och 3:e stickans m. Plocka med 4:e stickan upp längs hällappens andra sida 5(6)7 m. Det finns nu på 1:a och 4.e 
stickan 10(12)13 m. På 2:a och 3:e stickan 8(9)10 m. Sticka 1 varv. Gör sen minskning enl följande på st 1 och 4. sticka 
7(9)11 m, 1 öhpt, 1 rm. Sticka m på sticka 2 och 3. (På 4:e stickan) 1 rm, 2 rm tills, 7(9)11 rm. Sticka ett varv. Byt till bf 
och fortsätt med int. vartannat varv tills det är 8(9)10 m kvar på var sticka. Sticka rakt tills foten är 7½(8½)10 cm. byt till 
mfg 1. nu minskas för tån enl följande: på 1.a och 3:e stickan: sticka tills 3 m återstår, 1 öhpt, 1 rm. På 2.a och 4:e stickan: 
sticka 1 rm, 2 rm tills, Minska på detta sätt på vartannat varv 4 ggr, sen vart varv tills 8(12)12 m återstår. Tag av garnet, 
trä tråden genom m, dra ihop och fäst väl. Andra socken stickas lika men skifta mfg på häl och tå. Fäst alla trådar.
Vantar med eller utan tumme
Storlek: 3-6(9-12)18-24 månader
Lägg på strumpst nr 3 och bf upp 32(36)40 m. Sticka resår 1 rm, 1 am i 6(7)7 cm. byt till slätst. Och sticka 2 v rött, 1 
v bf, 2 v blått. Fortsätt med bf. Vante utan tumme: Sticka tills arb är från resåren 6(7)8 cm. Byt till mfg 2. Vante med 
tumme: Sticka tills arb är 2½(3)3½ cm från resåren. Markera nu för tummen: Sticka med avvikande färg på 1.a stickan 
de första 5(5)6 m. Sätt tillbaks dessa  m på stickan igen och sticka om de igen med det riktiga garnet. Sticka tills arb. är 
från resåren 6(7)8 cm. Byt till mfg 2. Både med och utan tumme: Börja intagningen för fingrarna enl. följande: På 1.a 
och 3.e stickan: sticka tills 3 m återstår, 1 öhpt, 1 rm. På 2:a och 4.e stickan: sticka 1 rm, 2 rm tills. Minska på detta sätt 
på vartannat varv tills 20(24)24 m återstår. Sedan stickas m 2 och 2 tills hela varvet, varje varv tills 5(6)6 m återstår. Tag 
av garnet. Trä tråden genom m, dra till och fäst väl. Tumme: Drag ut markeringstråden och plocka upp m med mfg 1 och 
fördela dem på 4 stickor. Plocka upp 1 extra m i vart tummgrepp. Det är nu 12(12)14 m. Sticka runt i slätstickning tills 
tummen är 2½(3)3½ cm. Sticka ihop m 2 och 2 hela varvet. Tag av garnet och träd tråden genom m. Dra till och fäst väl. 
Andra vanten stickas lika men åt motsatt håll. Skifta mönsterfärg på fingertoppen mfg 1 och tummen mfg 2. 
Lycka till!!

Pippitröja, mössa, sockor och vantar

Design och beskrivning: Ingrid Åhman.
Storlek:   3(6)9(12)18(24) månader
Övervidd:  50(54)58(62)65(69) cm
Hel längd: 25(28)31(33)35(38) cm
Ärmlängd: 16(18)19(21)23(25) cm
Garn:   Queen nystan á 50 gram
Garnåtgång hela setet: Bottenfärg (bf) 300 el 303:  3(4)5(5)6(6) nystan á 50 gram
  Mönsterfärg 1 (mf1) 310 el 301:  1(1)1(1)2(2) nystan á 50 gram
  Mönsterfärg 2 ( mf2) 304: 1(1)1(1)2(2) nystan á 50 gram
Stickor: Jumperstickor nr 3 och 4 mm,  strumpstickor. nr 3,0 och rundsticka nr 3,0-40 cm
Garnalternativ: Rodeo  Stickas med stickor nr 3 och 3½ mm
Masktäthet:  23 m och 28 varv ribbmönster på st nr 4 = 10 x 10 cm
Kantmaska:  (km) Första och sista m stickas rät alla varv.
Överdragshoptagning = Öhpt: Lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över den stickade.
Ribbmönster: varv 1: 1 km, *2 rm 1 am * upprepa v ut. Varv 2: 1 km, aviga m hela varvet, sluta med 1 km .  
Ribbmönster stickas hela arbetet.

Bakstycke: Lägg på st nr 3 och bf upp 59(62)68(74)77(83) m. Sticka 1 v rät = avigsidan. Sticka ribbstickning i 2(2)2(2)3(3) 
cm. Byt till st nr 4 . När arb är 4(4)4(4)5(5) cm stickas randmönster enl. diagram. När arb är 24(27)30(32)34(37) cm sätts 
nackens mittersta 17(16)18(18)19(21) m på en avmaskningsnål . Sticka var sida för sig och avmaska ytterligare 2,2,1(2
,2,1)2,2,1(2,2,2)3,2,2(3,2,2) m på vartannat varv. Sticka 2 varv. Maska av axelns m löst i resår. 
Framstycke:  Lägg upp och sticka lika bakstycket tills arb är 16(19)22(23)25(28) cm. Dela arb i 2 delat för sprund: På 
storlek 3 och 18 månader sticka tills. de 2 mittersta m mitt fram (för jämnt maskantal). Sticka nu var sida för sig. Vänster 
sida: Framkantens 5 första m stickas räta alla v. På 4:e varvet (rätsidan) görs 1:a knapphålet: Sticka tills 5 m återstår, 1 
rm, 2 rm tills. 1 omslag 2 rm. Gör ytterligare 2 knapphål med 5(5)5(7)7(7) varvs mellanrum. 2 varv efter sista knapphålet, 
maska av för halsen med 9,2,2(9,2,2)9,2,2,1(10,2,2,1)10,2,2,2(10,3,2,2) m. När arb. Mäter som bakstycket maskas axelsn 
maskor av löst i resår. Höger sida: Stickas lika men åt motsatt håll.
Ärmar: Lägg upp på st nr 3 och bf upp 35(38)41(41)44(47) m och sticka 1 v rät (=avigsidan). Sticka 6 v ribbstickning. 
Byt till st nr 4. Börja nu öka 1 m i var sida för storlek 3(6)9(12) mån på vart 4:e varv 8(9)10(12) ggr och för 18(24) mån 
på vart 4:e varv 10(7) ggr och sen på vart 6:r varv 2(5) ggr. När arb är 4 cm stickas mönster enl diagram. När ärmen är 
15(18)19(21)23(25) cm maskas alla m av löst. Sticka den andra ärmen lika.
Montering tröja:   Fäst alla trådar. Sy ihop axelsömmarna. Plocka med rundst nr 3 upp ca 72(74)78(78)80(82) m . Sticka 
5(5)5(7)7(7) varv rätstickning. OBS! på varv 2(2)2(3)3(3) görs ett knapphål i var framkant. Sy i ärmarna. Sy ärm och 
sidsömmarna. Gör en snodd i båda mönsterfärgerna, ca 50 cm färdig.

Mössa med eller utan öronlappar
Storlek: 3-6 (9-12)18-24 månader
Huvudvidd: 38-42(44-47)48-50 cm
Lägg med st nr 3 och bf upp 86(98)110 m. Sticka 1 varv rät (0 avigsidan). Sticka resår 1 rm, 1 am i 4(4)5 cm. Sticka 1 v 
rätstickning från avigan = vikvarv. Fortsätt med resårstickning ytterligare i 3½(3½)4½ cm. Sluta med 1 varv från rätan. 
Byt till st nr 4 och ribbstickning. Efter 4 (6)8 varv stickas randmönster enl diagram, 1 mönsteromg. Fortsätt med bf. och 
ribbst. tills arb är 16(18)20 cm. På nästa varv börja med int. för kullen: börja och sluta alla v med 1 km i var sida. 
Varv 1: * 1 rm, 1 am 2 rm tills * upprepa *-* v ut. V 2-4 ribbstickning. Varv 5: * 1 rm, 1 am, 2 rm tills* upprepa *-* v ut.  Varv 
6: Aviga m varvet ut. Varv 7: 1 rm, 1 am, 2 rm tills * 1 am, 2 rm tills* upprepa *-* v ut. Sluta med 1 am, 1 rm. Varv 8: = varv 
6. Varv 9: * 1 rm, 1 am* upprepa *-* v ut. Sluta med 1 rm. Upprepa varv 8 och 9 ytterligare 7 ggr. Sticka varv 8 en  gång. 
Varv 17: * 2 rm tills, 1 rm, 1 am* upprepa *-* v ut. Sluta med 1 rm. Varv 18: Aviga varvet ut. Varv 19 : 2 rm tills v ut. Varv 
20: Aviga m varvet ut. Tag av garnet och trä tråden genom de rest. maskorna. Dra ihop och fäst väl.
Öronlappar (2 st):  Lägg upp på st nr 3 och bf upp 17(19)21 m och sticka 1 v rät (avigsidan). Därefter mönsterresår: 
Varv 1: 1 km, 1 rm, 1 am* upprepa *-* v ut, 1 km. V 2: 1 km, alla m aviga, 1 km. Upprepa dessa 2 varv hela arb. När arb 

Garnet kommer från  661-40
Vill du se mer av vår design? 
Titta på Internet
www.garngrossisten.se



“Pippitröja” 4-12 år

Storlek:      4-6-8-10-12 år
Övervidd:  68-75-81-87-93 cm
Hel längd: 38-42-46-50-54 cm
Ärmlängd: 30-33-36-40-44 cm
Garn: Queen  nystan á 50 gram
  Bottenfg: 7-7-7-8-8 nyst Queen
  MF1: 2-2-2-2-2 nyst. Queen
  MF2: 2-2-2-2-2 nyst. Queen
Stickor: Pony jumperstickor 3 och 4 mm, strumpst nr 3 och rundst nr 3,0-40 cm. (Stickstorleken är bara vägledande)
Garnalternativ: Rodeo 
Masktäthet:  23 m och 28 varv ribbmönster på st nr 4 = 10 x 10 cm
Kantmaska:  (km) Första och sista m stickas rät alla varv.
Ribbmönster: varv 1: 1 km, *2 rm 1 am * upprepa v ut. Varv 2: 1 km, aviga m hela varvet, sluta med 1 km .  
Ribbmönster stickas hela arbetet.

Bakstycket:  Lägg upp 82-88-96-102-108 m med bottenfg och st nr 3 och sticka ribbmönster i 4-5-5-5-6 cm. Byt till st nr 4 och fortsätt 
med ribbmönster.  Sticka färgmönster enl diagram hela arb. Kontrollera masktätheten så du inte drar ihop arb. i mönsterstickningen. 
Sticka tills arb är 34-38-42-46-50 cm och maska av, eller sätt m på en avm.nål, de mittersta 20-20-22-24-24 m för nacken. Sticka var 
sida för sig och miska ytterligare 2,1 m mot halsen. Sticka tills arb är 38-42-46-50-54 cm och maska av m för axeln.. Sticka den andra 
sida lika men spegelvänt.
Framstycket:  Lägg upp och sticka som på bakstycket tills arb är ca. 21-25-27-31-35 cm och dela arb i två lika delar för sprund 
=41-44-48-51-54 m på var sida om sprundet.  Vänster sida:  Framkantens första 5 m stickas i rätstickning. På 4:e varvet stickas 1:a 
“knapphålet”: Sticka tills 5 m återstår, 1 rm, 2 rm tills. 1 omslag, 2 rm. Gör ytterligare 2-2-3-3-3 knapphål med ca 3 cm mellanrum. När 
arb är 30-34-38-42-46 cm maskas av mot halsen de första 10,2,1m-10,2,1m-10,2,1,1m-10,3,1,1m på vartannat varv. När framstycket 
är lika långt som bakstycket avm de rest m för axeln. Höger sida:  Stickas lika men åt motsatt håll.
Ärmar: Lägg upp 46-48-50-52-54 m med bottenfg. och st nr 3. Sticka ribbmönster i 6 varv. Byt till st nr 4 och ribbmönster. Sticka 
färgmönster enl. diagram hela arb. Kontrollera masktätheten så du inte drar ihop arb i mönsterstickningen. Öka 1 m i var sida 
innanför kantm på vart 4:e varv  tills det är 82-86-90-94-98 m på varvet. Sticka de nya m med i mönstret vartefter. När arb är 30-33-
36-40-44 cm maskas alla m av till en jämn och fin kant.
Montering och halskant: Sy ihop axlarna. Plocka med bottenfg. på st nr 3 upp runt halsen 1 m i var m/v och minska på 1:a v till 85-
90-90-95-100 m och sticka rätstickning i 7 varv. Maska av till en jämn och fin kant som inte stramar. Glöm inte att göra 1 knapphål 
i var framkant efter 3 varv i nivå med de tidigare.  Fäst alla trådar. Sy i ärmarna och sy ärm och sidsömmarna. Gör en snodd av de 
båda mönsterfärgerna, ca. 50 cm färdig, att trä i knapphålen.
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upprepas, sluta och börja v med 1 km.

A = Bottenfärg (bf)
O = Mönsterfärg 1 (mf1)
X = Mönsterfärg 2 (mf2)

                Tillägg  661-40 Queen                      661-40

Garnet kommer från


