
Tröja och mössa med lusemönster
Design & beskrivning Ingrid Åhman
Storlek: 3-6-9-12-18-24 månader
Övervidd Pl. 51-56-60-64-66-70 cm
Hel längd: 24-27-30-32-34-37 cm
Ärmlängd: 16-18-20-22-24-26 cm
Huvud omkr. Pers: 38-41-44-47-49-50 cm
Garnåtgång tröja: Mjukis 1-2-2-2-3-3 nyst Bfg 1803   Bebe 1-1-1-1-2-2 nyst
   1 nystan alla storl. Mfg 1 1828
   1 nystan alla storl. Mfg 2 1827
Garnåtgång mössa: 1 nystan á 50 gram i vardera färg i alla storlekar. (eller restgarn från tröjan)
Stickor: 2½ och 3 mm
Knappar: 6 st
Masktäthet: 26 m slätstickning på st nr 3 = 10 cm
Kamtmaska: km, 1 m stickas rät alla varv i början och slutet på varvet.
Knapphål: Maska av 2 m som läggs upp igen på nästa varv.
Bakstycke: Lägg på st nr 2½ och mfg 1 upp 67-75-79-85-87-91 m och sticka slätstickning i 2 cm sen 1 v rät från avigan = vikvarv. Sticka mönster I 
i 6 varv. Byt till st nr 3 och Bfg och sticka mönster II enl diagram.Sen lusemönster enl diagram III. När arbetet mäter 14-16-18-19-20-22 cm maskas 
av fär ärmhål 3 m i var sida. Fortsätt sticka rakt till arb. mäter 24-27-30-32-34-37 cm. Sätt nu de mittersta 19-21-23-25-25-27 m på en avm nål och 
var sida stickas för sig. Byt till st nr 2½ och resårstickning 1 rm ,1 am i 6 varv. OBS! Fortsätt maska av mot nacken vartannat varv med yterligare 2,1 
m- Maska av löst i resår. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll..
Framstycke: Lägg upp och sticka lika som bakst. tills arb mäter 21-24-27-28-30-33 cm. Sätt nu de mitt 13-15-17-19-19-21 m på en avm nål för 
halsen och var sida stickas för sig. Minska ytteligare 2,2,2 m på vartannat varv för halsen När arb mäter 24-27-30-32-34-37 cm byt till st nr 2½ och 
sticka axel som på bakst. men på 3:e varvet görs 2 knappål (det 3:e kommer i halskanten) jämnt fördelat på axeln. Den andra sidan sticka nlika men 
åt motsatt håll.
Ärmar: Lägg på stickor 2½ och Mfg 1 upp 41-45-46-48-50-52 m, sticka slätstickning i 2 cm, sen 1 v  räta från avigan = vikvarv. Fotsätt med möns-
terbård I i 6 varv. Byt till st nr 3 och fortsätt med Lusemönster enl. diagram. Öka 1 m i var sida innanför km, vart 6:e varv tills det finns 59-63-69-73-
79-89 m på varvet. OBS när arbetet mäter ca 5½-5½-7--8½-8½ cm från vikvarvet, sluta med 1 varv lusemönster. Sticka 2 varv Bfg, 2 varv Mfg 1, 
2 varv Bfg. Fortsätt arbetet ut med lusemönster, När ärmen är 16-18-20-22-24-26 cm avmaskas för ärmhål 3 m i båda sidor. Maska av resterande 
maskor. 
Mössa: Öronlappar, Lägg med st 2½ och Mfg 1 upp 4 m. Sticka 1 v räta. sticka sen resårstickning 1rm,1am. Första och sista m stickas rät alla varv. 
öka nu 1 m i var sida innanför km vartannat varv tills det finns 22-22-22-22-24-24 m på stickan. Sticka ytterligare 3-3-5-5-5-5 varv utan ökn. Tag av 
garnet och sätt maskorna på en avm. nål eller tråd. Sticka en öronlapp till på samma sätt. 
Kullen: Lägg på st nr 2½ och Mfg 1 upp 8-9-10-11-12-13 m = ½ nacken. Sticka 1.a öronlappen m i resårst, lägg upp 26-30-34-38-38-42 m = pannan, 
2:a öronlappen och lägg upp 8-9-10-11-12-13 m = ½ nacken. Det ska nu finnas 86-92-98-104-110-116 m. Sticka resår över alla m i 3 cm. Öka på 
sista resårv. 7 m jämnt fördelat. Byt till st nr 3 och sticka mönster enl. diagram II. Fortsätt att sticka slätstickning i Bfg resten av arbetet. När arbetet 
mäter 9-10-11-12-12-13 cm minskas jämnt fördelat över varvet 13 m = 80-86-92-98-104-110 m. sticka 3 varv slätstickning. Gör intagning för kullen: 
1km *13-14-15-16-17-18 m 2 rm ihop* upprepa *-* varvet ut och sluta med 1km. Sticka 1 avigt varv. Upprepa dessa 2 varv tills det finns 1 m kvar 
mellan intagningarna. OBS det blir 1 m mindre mellan minskningarna för vart int. varv. Sticka därefter 6 varv, på nästa varv stickas m ihop 2 och 2. 
Tag av garnet och dra tråden genom de rest m och drag till och fäst väl.
Montering: Lägg alla delar mellan fuktiga dukar och låt torka. Fäst alla trådar. Halskant Bakstycke: plocka upp med st rn 2½ och Mfg 1 ca 35-37-
39-41-41-43 m runt nacken och axlarnas kortsidor. Sticka 1 v rät. Byt till Bfg och resårst. 1rm,1am i 2 cm, sista varvet från avigan. Maska av i resår. 
Framstycke: Plocka med st 2½ och Mfg 1 upp ca 45-47-51-53-53-55 m runt hals och axlarnas kortsidor. Sticka som på bakst. men gör 1 knapphål 
på var axel på 3.e v inannför de 3 yttersta m.
Lägg axlarna omlott och sy till kortsidorna. Sy i ärmarna. Sy sid och ärmsäömmar. Vik nederkanten mot avigan i vikvarvet och sy fast den (ärm och 
tröjkant). sy i knappar. Sy ihop mössan bak. Gör 2 snoddar av garnet ca 30 cm färdig längd och fäst i öronlapparna.

Garnet kommer från                              662-227

Mjukis alt. Bebe Vill du se mer av vår design? 
Titta på Internet
www.garngrossisten.se

OBS! Om du väljer att sticka i Bebe så gör flera stickprov 
för att kolla så att masktätheten stämmer och vilka stickor 
som passar ditt handlag. 
(Till Bebe rekommenderas stickor 4,0.)
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