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Babykofta och hätta eller hjälm.
Design & beskrivning Ingrid Åhman
Kofta
Storlek: 3-6-9-12-18/24 mån
Övervidd: 50-54-58-63-67 cm
Hel längd: 25-27-29-31-35 cm
Ärmlängd: 14-16-18-21-24 cm
Garnåtgång: Mjukis färg 1801 vit 2-2-3-3-4 nystan á 50 gram  Bebe 1-1-2-2-3 nystan á 100 gram
Hjälm eller hätta
Storlek: 3-6-9-12/18 mån.
Huvudomkrets: 38-41-44-47 cm
Garnåtgång: Mjukis färg 1801 vit 1-1-1-1 nystan á 50 gram.
Stickor: 2½ och 3 mm
Tillbehör: 5-5-6-6 knappar
Kantmaska: km. 1:a och sista m stickas rät alla varv.
Picot varv: 1km, *2 rm tills, 1 omslag* upprepa v ut.
Knapphål: Maska av 3 m som läggs upp igen på nästa varv över de avm.m.
Masktäthet: 26 m = 10 cm. Kontrollera masktätheten noga. Får du för få m, byt till tunnare stickor, får du för många m, byt till grövre 
stickor.
Kofta 
Bålen (stickas i ett upp till armhålen)
Lägg på st 2½ upp 126-140-154-168-182 m och sticka slätstickning i 7 varv, sticka 1 picotvarv sen 9 varv slätstickning. Byt till st 
nr 3, sticka mönsterbård enl. diagram I. Fortsätt sen med slätstickning på bakstycket och hålmönster enl. diagram I på framst. När 
arbetet är 13-14-15-16-19 cm (alla mått tas från picotv.) delas arbetet i bakstycke och 2 st framstycken så här och sticka var del för 
sig: Sticka 31-34-38-41-45 m = höger fram (sätt m på en nål eller tråd, låt vila), maska av 2 m för ärmhål, sticka 62-70-76-84-90 m = 
bakstycke, sätt de rest 31-34-38-41-45 m på avmaskningsnål och låt vila. Bakstycke: Maska av för ärmhål 2 m (avigsidan). Minska 
ytterligare för ärmhål på vartannat varv med 1- 1- 1,1- 2,1 -2,1m. När arbetet är 23-25-27-29-33 cm, avmaskas de mittersta 18-20-
22-24-24 m för nacken och var del stickas vidare för sig. Maska av ytterligare mot nacken 1,1- 2,1- 2,1- 2,1- 2,1m. Maska av axelns 
m när arb. mäter 25-27-29-31-35 cm. Sticka den andra sidan lika, men åt motsatt håll. Vänster framstycke: Ta upp de vilande m på 
en sticka nr 3, börja v från rätsidan. Maska av för ärmhål 2,1-2,1-2,1,1-2,2,1-2,2,1m på vartannat varv. Samtidigt stickas hålmönster 
enl. diagram. När arbetet är 21-23-24-26-30 cm avmaskas för halsringningen på vartannat varv 6,2,2,1-6,2,2,1-7,2,2,1,1-7,2,2,1,1-
9,2,1,1,1m. Maska av axelns m när arbetet är 25-27-29-31-35 cm. Höger framstycke: Stickas lika vänster, men åt andra hållet. 1:a  
varvet från avigsidan.
Ärmar: Lägg på st nr 2½ upp 44-48-48-52-54 m och sticka 7 varv slätstickning, 1 picotvarv, 9 varv slätstickning. Byt till st nr 3 och 
sticka mönster enl. diagram II, maskorna vid sidan av diagrammet stickas i slätstickning. Samtidigt ökas 1 m i var sida innanför km, 
med 1 cm mellanrum tills det finns 66-72-78-82-88 m på stickan. Alla mått tas från picotkvarvet.  När ärmen är 14-16-18-21-24 cm 
avmaskas för ärmhål i båda sidor med 2,1-2,1-2,1,1-2,2,1-2,2,1 m på vartannat varv. Maska av rest m på en gång.
Montering kofta: Fäst trådar. Lägg delarna mellan fuktiga dukar i ang. storlek och låt torka. Sy ihop axlarna. Plocka på st 2½ upp 
runt halskanten från rätan 65-69-75-79 m, sticka 5 v slätst, 1 picotv, 5 v slätst. Maska av löst. Vika kanten i picotv. mot avigan och sy 
ner. Vänster framkant: Plocka från rätan på st nr 2½ upp 65-71-77-83-89 m innanför km. Sticka 7 v slätst, 1 picotv, 7 v slätst. Maska 
av alla m löst. Höger framkant: Plocka upp och sticka lika vänster framk. Men efter 3 varv görs 5-5-6-6-6 knapphål. Det nedersta ca 
1 cm från kanten och det översta 1 cm från halskanten. Glöm inte att göra motsvarande knapphål efter picotv. Vik kanterna dubbelt 
i picotv. mot avigsidan och sy ner framkanterna. Tränsa runt knapphålen, Sy i knappar. Sy i ärmen. Sy upp nederkanten mot avigan. 
Sy ihop ärmen.
Hätta: Lägg på st nr 2½ upp 72-78-84-94 m och sticka 7 varv slätst. 1 picotv, och slätstickning i 3 cm. Alla mått tas från picotv. Sticka 
därefter in mönsterbården enl. diagram II. Maskorna på var sida av mönsterbården stickas i slätst. Fortsätt med slätstickning tills 
arbetet är 10-11-12-13 cm. Sticka vingen så här:  V1: sticka 23-25-27-29 m, öka 1m,  1 rm, öka 1m. Sticka 24-26-28-30 m och öka 1 
m, 1 rm, öka 1 m. V2:  aviga. V3: sticka 23-25-27-29 m, öka 1 m, 3 rm, öka 1 m, sticka 24-26-28-30 m, öka 1 m, 3 rm, öka 1 m, sticka 
23-25-27-29 m. Nästa varv avigt. Upprepa varv 1 och 2 ytterligare 4 ggr. Det blir 2 m mer mellan ökningarna för varje ökningsv. Gör 1 
pickotv., 1 v avigt. Därefter minskas i kilen så här: V1: sticka 22-24-26-28 m, 2rm tills framifrån 11 rm 2 rm tills bakifrån, 22-24-26-28 
m. V2: avigt. Upprepa varv 1 och 2 tills det finns 1 m mellan intagningarna i kilen = 72-78-84-94 m. Det blir 2 m mindre mellan minsk-
ningarna för vart minskningsv. Maska av 23-25-27-29 m i var sida. Sticka  över de 26-28-30-32 mittersta m. Minska innanför km var 
3.e cm 1 m i var sida 3 ggr. När mittdelen är lika lång som siddelen (de avm. m) maska av alla m. Montering hätta: Fäst alla trådar. 
Vik framkanterna i picotv. mot avigan och sy ner den. Sy ihop hättan bak, mittbiten mot de avm. m. Vik vingen i picotv. och sy ner mot 
avigsidan. Nederkant: Plocka på st nr 2½ upp 1 m i varje m/v. Hoppa över ca var 5:e m. St 5 v resår 1rm,1am. Gör 1 hålvarv: 1km 
*2rm tills, 1 omsl, 3rm*. v ut. Sluta med 2rm. Sticka 3 v. Mask av elastiskt. Gör 1 snodd av garnet och trä i hålvarvet.Hjälm: Lägg på 
st nr 3  upp 30-32-34-38 m och sticka rätstickning = alla v räta m. På 2:a varvet (rätsidan) sticka 4rm, öka 1m, sticka tills 6 m återstår 
sticka tillsammans 2rm, 4 rm. Fortsätt öka och minska på detta sätt på vartannat varv ytterligare 14-16-17-19 ggr. Sen minskas i 
början på varvet och ökas i slutet på varvet vartannat varv innanför de yttersta 4 m i var sida 14-16-17-19 ggr. Sen ökas det i början 
och minskas i slutet av varvet på vartannat varv 7-8-9-10 ggr. Sen minskas i början av varvet och ökas i slutet vartannat varv 7-8-9-
10 ggr. Öka sen i början och minska i slutet av v, vartannat varv 14-16-17-19 ggr. Minska sen i början och öka i slutet vartannat varv 
14-16-17-19 ggr. Maska av. Sy ihop mössan enl. skiss. Gör 2 snoddar av garnet och fäst väl.
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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.)


