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Barntröja
Storlek: 3 (5) 7 år
Garnåtgång: Julia, marin, 200 g
Stickor: nr 4–5
Masktäthet: 18 m 21v = 10 x 10 cm
Design och beskrivning: Lappjäntan

Mönster
Sticka första och sista maskan rät.

De udda varven bildar mönster = rätsidan.
Varv 1: * 1 r m, lyft nästa m med tråden bakom m *, 1 rm. Upprepa * – * varvet ut.
Varv 2: Stickas rätt, och alla jämna varv.
Varv 3: * lyft 1 m med tråden bakom arb. 1 r *, upprepa * – * varvet ut.
Varv 4: Som varv 2.

Upprepa varv 1 – 4.

Framstycket
Lägg upp 68 (68) 72 m på stickor nr 4 och sticka mönster i 3 cm. Byt till stickor nr 5  
och fortsätt tills arbetet mäter 28 (30) 33 cm. Maska av för ärmhålet 2 m 1 (0) 1 ggr,  
1 m 1 (2) 1 gång. När arbetet mäter 37 (40) 45 cm avmaskas de mittersta 14 (14) 16 
inför halsen. Maska sedan av varannat varv 2 m 2 ggr, 1 m 2 ggr. Maska av när  
arbetet mäter 45 (48) 53 cm. Sticka den andra sidan likadant, men åt motsatt håll.

Bakstycket
Lägg upp 64 (68) 72 m och sticka likadant som framstycket, tills arbetet mäter 43 
(46) 57. Maska av de mittersta 22 (22) 24 m. Sticka var sida för sig. Minska för halsen 
2 m på var sida. Sticka tills arbetet mäter 45 (48) 53 cm. Maska av. Sticka den andra 
sidan likadant.

Ärm
Lägg upp 32 (36) 36 m på stickor nr 4 och sticka mönstrets varv 1 – 4 hela ärmen.  
Byt till stickor nr 5 efter 3 cm. Öka 1 m i var sida tills det finns 40 (40) 42 m och ärmen 
mäter  29 (33) 38 cm. Avmaska för ärmkullen 2 m på var sida. Därefter 2 (3) 5 m  
varannat varv tills arbetet mäter 34 (37) 42 cm. Maska av.
Sticka en ärm till.

Montering
Sy till ena axlarna och plocka upp ca 76 (80) 92 m i halsringningen och sticka resår  
1 r 1 a i ca 5 – 6 cm, maska av löst. Sy till den andra axeln. Pressa och sy ihop tröjan.


