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Söt katt tröja 
Design och beskrivning: Ingrid Åhman
Storlek: 2-(4)-6-(8)-10-(12) år
Övervidd: 64-(72)-76-(84)-90-(94) cm
Hel längd: 37-(42)-45-(48)-55-(58) cm
Ärmlängd: 26-(30)-34-(38)-41-(45) cm
Garnåtgång: Queen lila 315; 4-(4)-5-(6)-7-(8) nyst.
Queen vit 302; 1 nyst. i samtliga storlekar.
Zindra.102; 1nyst. i samtliga storlekar.
Stickor: 3 och 4 mm. Virknål 2½ mm
Tillbehör 3 knappar.
Masktäthet: 21 m och 28 varv på st nr 4 = 10 x 10 cm.
Kantmaska km: 1.a och sista m stickas rät alla varv.

Bakstycke: Lägg på st nr 3 och lila Queen upp 69-(75)-79-(87)-95-(99) m och sticka 7 varv rätstickning (alla v rät). Byt till st nr 4 och 
slätstickning. När arbetet mäter 22-(26)-28-(30)-35-(37) cm maskas av för ärmhål i båda sidor på vartannat varv med 3 m. Sticka 2 
varv och minska sen 1 m innanför de 3 yttersta m i var sida, i början på v stickas 2 m ihop framifrån, i slutet 2 m tills bakifrån. Upprepa 
denna intagning på vart 4:e varv ytterligare 2 ggr. När arbetet mäter 35-(40)-43-(46)-53-(56) cm maskas de mittersta 19-(21)-21-(25)-
29-(29) m av. Sticka var sida för sig. Minska ytterligare mot nacken 2,1 m. Höger axel: Samtidigt när halsringningen är 1 cm, byt till 
st 3 och sticka klart i rätstickning. När arbetet mäter 37-(42)-45-(48)-55-(58) cm maskas axelns m av. Vänster axel: Sticka lika höger, 
men åt motsatt håll och enbart i slätstickning. 
Framstycke: Lägg upp och sticka lika som för bakstycket tills arbetet mäter 8-(11)-14-(16)-21-(23) cm. Sticka in mönstret enl. dia-
grammet. Maska av för ärmhål som bak. När arb. mäter 32-(37)-39-(42)-48-(51) cm maskas de mittersta 15-(17)-17-(21)-25-(25) m 
av för halsen. Sticka var sida för sig. Maska avmot halsen på vartannat varv med ytterligare 2,2,1 m.  När arb. mäter 37-(42)-45-(48)-
55-(58) cm maskas axelns m av. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.

Ärmar: Lägg på st nr 3 upp 34-(36)-38-(40)-42-(44) m och 
sticka rätstickning i 5-(5)-5-(7)-7-(7) cm. Byt till st nr 4 och 
öka 8 m jämnt fördelat över 1: varvet. Öka sen 1 m i var 
sida innanför km, 2 och 4 år: växelvis på vart 6:e och 4:e 
varv. 6-8-10 och 12 år:  på vart 6:e varv tills det finns 62-
(66)-72-(76)-84-(88) m Maska av för ärmhål i båda sidor 
som på bakstycket när ärmen är 27-(30)-34-(38)-41-(45) 
cm. Efter sista intagningen maskas de rest m av på en 
gång.
Virkad stor blomma: Lägg med virknål upp 16 lm i Zin-
dra. Virka 2 dst i var lm.1:a dst i 4:e lm. Tag av garnet, 
tråckla en tråd i uppläggningsvarvet, drag ihop så mycket 
det går och fäst tråden. Forma till en blomma.
Virkad liten blomma: Lägg upp 13 lm med Zindra. Virka 1 
st i varje lm. Tag av garnet och forma blomma som ovan. 
Rosett: Lägg på st nr 3 och Zindra up 8 m. Sticka slät-
stickning, 1:a v avigt. Öka 1 m i var sida innanför km 
vartannat varv 4 ggr = 16 m. Sticka tills arb är 6 cm. min-
ska nu innanför km 1 m i var sida genom att sticka 2 rm 
tills. Upprepa 4 ggr på vartannat varv. Maska av. 
Band: Lägg på st nr 3 och Zindra upp 4 m. Sticka slät-
stickning i 15 cm. maska av.
Montering: Fäst alla trådar. Lägg delarna mellan fuk-
tiga dukar och låt torka. Sy ihop vänster axel. Halskant:  
plocka med st nr 3 och lila Queen upp 1 m i varje m och 
varv från rätsidan, hoppa över ca. var 5 m. Sticka 7 räta 
varv. Maska av. Knäppkant: plocka med st nr 3 och lila 
garn upp 1 m i varje m och varv från rätsidan längs axel 
och halsringningen. Sticka 7 räta varv. På 4:e varvet görs 
3 knapphål jämnt fördelat genom att maska av 2 m. På 
nästa varv läggs 2 nya m upp över de avm. m. Sy i är-
marna. Sy ärm och sidsömmar. Sy i 3 knappar på axeln. 
Brodera ögon, nos, morrhår och halslinje enl. diagram-
met. Forma rosetten och knyt om bandet och sy fast den 
enl. bild. Sy fast blommorna.
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