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Klänning och bolero
Garn: Bebe
Garnåtgång: 3 nystan
Stickor: rundsticka 40cm, 4.0
Storlek: 1år
Design och beskrivning: Garngrossisten 

Läs mönstret innan ni börjar sticka, justera eventuellt storleken och längden  
efter ca mått.

Klänning, bakstycket
Lägg upp 70 m på stickor nr 4,0 och sticka 2 varv räta maskor, forsätt i slätstickning 
och minska 1 m i var sida innanför 1m 9 ggr, börja när arbetet mäter 7 cm. När arbe-
tet mäter 27 cm avmaskas för ärmhålet 3+2+1 m i var sida. När arbetet mäter 35 cm 
avmaskas de mittersta 14 m. Sticka var sida för sig och minska 1 m i var sida 3 ggr. 
När arbetet mäter 38 cm avmaskas alla maskor = axeln. Sticka den andra sidan lika.

Klänning, framstycket
Lägg upp och sticka lika som bakstycket tills arbetet mäter 34 cm. Minskas för halsen 
de mittersta 14 m och sticka var sida för sig och minska 1 m i var sida 3 ggr. Sticka tills 
arbetet mäter lika som bakstycket. Maska av. Sticka den andra sidan lika. Sy ihop 
ena axeln.

Halskanten
Plocka upp ca 74 m längs fram och bakstyckena och sticka 2 varv räta maskor. 
Maska av löst. Sy till den andra axeln ca 1 cm från ärmen. Virka en hank och sy i en 
knapp.

Ärmhål
Plocka upp längs ärmhålet ca 40 m. Sticka 2 varv räta maskor. Maska av löst. Sticka 
den andra sidans ärmhål lika.

Bolero, bakstycket
Lägg upp 50 m på stickor nr 4,0 och sticka 2 varv räta maskor. Forsätt i slätstickning i 
20 cm, maska av alla maskor löst.
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Bolero, framstycket
Lägg upp 14 m och sticka 2 varv räta maskor. Öka i den högra sidan 1 m innannför  
1 m i varannat varv 10 ggr=24m.

Sticka de 2 yttersta m räta arbetet igenom(=framkanten). Sticka rakt i 9 cm från sista 
ökningen räknat. Minska 1 m för halsen 7ggr. Sticka rakt tillss arbetet mäter 20 cm. 
Maska av.

Höger sida
Stickas lika V-fram, fast åt motsatt håll.
Fäst alla trådan och sy axelsömmarna. Lämna ca 20 m i mitten.

Kragen
Plocka upp längs fram och bakstycket ca 46 m, sticka 2 varv räta m. Sticka nu det 
yttersta maskorna ivar sida räta maskor och minska samtidigt 1 m i var sida innaför de 
2 räta m 5 ggr=36 m. Sticka 2 varv till, maska av löst och fäst alla trådar.

Ärmarna
Lägg upp 40 m och sticka 2 varv räta m. Öka 1 m i var sida vart 4:e varv tills det finns 
48 m. Sticka tills ärmen mäter 17 cm. Maska av löst och sticka en ärm till. Fäst alla 
trådar.

Blommor
Virka blommor av restgarn med varierade färger, att dekorera med.

Blad: Lägg upp 11 lm, gör en halvstolpe i 4:e m från nålen. Virka 6 halvstolpar till 
och ta av garnet. Fäst alla trådar. Virka fyra stycken.

Blomma: Lägg upp 5 lm, ta till en ring. 5 lm + fm = 5 ggr om ringen. 1 sm i ringen.
 Varv 2: 5 fm i båge av 5 lm = 5 ggr, 1 fm emellan bågarna.
 Varv 3: 5 lm + 1 fm emellan bågarna 5 ggr. Obs, låt bågen gå bakom varv 

2:s bågar.
 Varv 4: 5 st i varje båge, 1 fm emllan 5 ggr. Ta av garnet och fäst trådarna.


