STICKAD BABYKOFTA OCH BYXOR
Design Lankava Oy, Pia Heilä
Storlekar 0-3 mån, 3-6 mån, 6-12 mån
Plaggens mått Kofta: bröstmått 50-54-58 cm, (omkretsen vid fållen 54 cm), framstyckets längd 24-2730 cm och bakstyckets längd 28-31-34 cm, underärmens längd 13-15-17 cm. Byxor: stussvidd 50-54-58
cm, innerbenslängd ca 20-25-30 cm.
Tillbehör 100-150-200 g grönt (färg 255) Alize Baby
Wool från Lankava (40 % ull, 40 % akryl, 20 % bambu, ca 50 g = ca 175 m) och 100-150-200 g brokig
gul/grön/rosa (färg 4390) Alize Baby Wool Batik, 5-66 knappar.
Stickor strumpstickor och 40 cm långa rundstickor nr
2,5 och 3 eller enligt handlag.
Masktäthet 22,5 m och 38 v = 10 cm.
Resårstickning 2 x 2 sticka runt *2 räta m, 2 aviga
m*, upprepa *-*.
Rätstickning sticka fram och tillbaka alla varv rätt.
Sticka runt så här: turvis 1 varv rätt, 1 varv avigt.
Strukturmönster sticka runt varv 1-3: rätt. Varv 4:
avigt. Upprepa varv 1 – 4. Sticka fram och tillbaka
varv 1-3: slätstickning d.v.s. sticka räta maskor på
rätsidan och aviga maskor på avigsidan. Varv 4: alla
maskor räta. Upprepa varv 1-4.
Förkortade varv sticka strukturmönster fram och tillbaka enligt beskrivningen.
Dubbelmaska stickas vid vändningen när man stickar med förkortade varv för att det inte ska bli några
hål i arbetet. Sticka den enligt beskrivningen. En dubbelmaska räknas alltid som en maska i stickning.
Kofta Lägg upp 128-140-152 m med det gröna garnet på rundsticka nr 3. Sticka rätstickning fram och
tillbaka 7 v (lyft alltid den första maskan ostickad). Lägg garnet åt sidan. Markera placeringen av koftans framkanter; 33-36-39 m i båda ändar av varvet. Markera också bakstycket som består av de mittersta 20 m. Snedda den
nedre kanten av bakstycket så här: ta ett nytt nystan och börja sedan med strukturmönster på rätsidan av bakstycket med de markerade maskorna. Varv 1: sticka de markerade 20 m, vänd. Varv 2 (avigs): gör dubbelmaska
så här: ta garnet mellan stickorna framför arb, lyft 1 m ostickad (= stick in stickan genom m från höger) för garnet
bakom arb och dra garnet snett bakåt så att benen på maskan i föregående v dras runt stickan (ser ut som om en
maska har blivit två), sticka 23-24-25 m, vänd. Varv 3: gör dubbelm, sticka till nästa dubbelm, sticka dubbelm avigt
eller rätt beroende på strukturmönstret (på samma sätt som du stickar en vanlig maska), sticka ytterligare 4-5-6
m och vänd. Upprepa varv 3 tills du har stickat 7-11-15 m förbi båda de markörer som anger plaggets sidor och
rätsidans v till slutet. Avigs: gör dubbelm, sticka till nästa dubbelm, sticka dubbelm rätt och klipp av garnet. Den
sneda nedre kanten är nu färdig. Fortsätt sedan med garnet som du lade åt sidan tidigare. Sticka 5 m rätstickning
i båda framkanterna för knapphål och knappar men alla andra m enligt strukturmönstret. När framstyckets längd
är 13 v sticka ett knapphål på nästa v så här: lyft första m ostickad, 2 räta, gör ett omsl (omslag), sticka 2 m vridna
tills rätt (genom bakre maskbågarna) och sticka resten av v. Gör knapphål vart 18:e-18:e-22:a varv en gång till och
vart 20:e-18:e-20:e varv ytterligare 3-4-4 gånger = 5-6-6 knapphål. När framstycket har 7-9-11 aviga ränder enligt
strukturmönstret minska i var sida så här: *när du har 3 m framför markören, minska genom att sticka 2 m rätt tillsammans, 2 rm, gör en överdragshoptagning (öhpt = lyft 1 r utan att sticka den, sticka 1 rm, dra den lyfta m över
den stickade)*, upprepa *-* och sticka v ut. Sticka 7 v och upprepa minskningarna = 120-132-144 m. När du har 1214-16 aviga ränder på framstycket, sticka ytterligare 2 v och börja sticka ärmhål. Varv 1 (räts): *när det är m före
sidomarkören, avmaska 4 m*, upprepa *-* och sticka v ut. Lägg garnet åt sidan.
Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

Ärm Lägg upp 48-48-52 m med det gröna garnet på strumpstickor nr 3 och sticka rätstickning 7 v. Sticka nu enligt
strukturmönstret varv 1 – 4. På nästa v ökas det så här: öka 1 m i första m samt i näst
sista m genom att sticka rm i främre och bakre maskbågen (+ 2
m). Upprepa ökningarna på samma sätt vart 4:e v ytterligare 10
gånger = 52-57-62 m. När ärmens längd är ca 13-15-17 cm och
du precis har stickat strukturmönstrets 2:a varv (såsom du gjorde
med koftans framstycke före minskningarna för ärmhålen), avmaska 2 m i
början av nästa v, sticka v ut, vänd, avmaska 2 m och klipp av garnet. Lägg
m åt sidan och sticka den andra ärmen på samma sätt.
Axlar: byt styckena till den tjockare rundstickan. Markera 2 m i varje sida av
ärmarna och ärmhålen för raglansömmen.
Varv 1 (avigs): sticka de markerade 4 m avigt och resten av v normalt.
Varv 2: *när det är 1 m före de markerade 4 m, minska genom att sticka ihop 2 m rätt, 2 rm, gör öhpt*, upprepa
*-*ytterligare 3 gånger och sticka v ut. Upprepa likadana minskningar i vartannat v och sticka de markerade m avigt
på avigs. När du har 14-16-18 ränder på framsidan byt till det brokiga garnet och sticka rätstickning i 6 v och sedan
enligt strukturmönstret. Gör det sista knapphålet efter att ha stickat 5-6-7 ränder i strukturmönstret + 2 v. Fortsätt
med att sticka halsen med förkortade v och samtidigt raglanminskningar med de resterande m i arb. Knapphålsvarvet: gör knapphålet i början av v och fortsätt att sticka tills du har 9 ostickade m kvar, vänd. Följande v: gör en
dubbelm, sticka tills du har 9 ostickade m kvar, vänd. Förkorta v på båda sidorna ytterligare 2 x 4 m (vänd alltid 4
m tidigare än förra gången). Sticka sedan till slutet av v (räts) och ytterligare 7 v rätstickning med alla m. Maska av
alla m löst. Sy ihop hålen under ärmarna, fäst alla trådar och sy i knappar.
Byxor Lägg upp 48-48-52 m med det gröna garnet på strumpstickor nr 2,5 och sticka 6 cm
resårstickning. Byt till det brokiga garnet. Öka i följande v så här: 0-3 mån: 3 rm, *öka 1 m
(= sticka 1 vriden rm med garnet mellan två m), 6 rm*, upprepa *-* ytterligare 6 gånger, öka
1 m, 3 rm = 56 m, 3-6 mån: 3 rm, öka 1 m, 6 rm, *öka 1 m, 3 rm*, upprepa ytterligare 12
gånger = 62 m, 6-12 mån: *3 rm, öka 1 m, 4 rm, öka 1 m*, upprepa *-* ytterligare 6 gånger,
3 rm = 66 m. Sticka rätstickning i 5 v. Byt till grövre strumpstickor. Börja sticka enligt strukturmönstret, Sticka först varv 1-4. Nästa v ökas så här: öka 1 m i första m samt i näst sista
m genom att sticka rm i främre och bakre maskbågen (+ 2 m). Upprepa ökningarna i vart
4:e v ytterligare 7-2-0 gånger, i vart 8:e v 0-5-8- gånger och i vartannat v 3-3-2 gånger till
slutet = 78-84-88 m. När benet mäter ca 20-25-30 cm sticka avigs i den senaste randen (=
strukturmönstrets v 1-4) + 2 v, börja sedan minska för grenen. Varv 1: avmaska i början av
v 4 m avigt, sticka v ut, vänd. Varv 2 (avigs): avmaska i början av v 4 m avigt och sticka v ut.
Klipp av garnet och lägg m åt sidan. Sticka det andra benet på samma sätt. Obs! Om du vill ha
likadana ränder på båda benen, påbörja stickningen med samma färg som i det första benet.
Sticka ihop benen. Ta den grövre rundstickan och börja med det sist stickade benet. Varv 1
(räts): *1 rm, gör öhpt när du har 3 m kvar av benet, sticka 2 m rätt tills, 1 rm*, upprepa *-* på
det andra benet (- 4 m). Markera varvets början (= mitt bak på byxorna) samt mitt fram. Sticka alltid varvets första och sista m rätt och de andra m enligt strukturmönstret. Upprepa likadana minskningar som i v 1 i vartannat v ytterligare 4-5-5 gånger = 120-128-136 m. När du har stickat färdigt
minskningarna för grenen och när den sista randen av strukturmönstret är färdig, börjar du sticka utrymme för blöja
med förkortade v. Sticka först varv 1-3 enligt strukturmönstret (= slätst) och sedan 3 v fram och tillbaka så här: Varv
4: sticka 30-34-38 m rätt och vänd. Varv 5 (avigs): gör dubbelm så här: för garnet bakom arb och dra garnet snett
bakåt så att benen på maskan i föregående v dras runt stickan (ser ut som om en maska har blivit två), sticka avigt
först till varvmarkören och ytterligare 30-34-38 m förbi markören, vänd. Varv 6: gör dubbelm, sticka rätt till varvmarkören. Varv 7: sticka alla m aviga, sticka också dubbelm aviga (på samma sätt som när du stickar en vanlig
maska). Upprepa varv 1-7 ytterligare 5 gånger men med förkortade v på båda sidor av varvmarkören (istället för de
30-34-38 m som förr) 29-33-37, 28-32-36, 27-31-35, 28-32-36 och 29-33-37 m. Utrymmet för blöjan är nu färdigt.
Sticka ytterligare 12-20-24 v enligt strukturmönstret. Byt till rundsticka nr 2,5 och sticka rätstickning i 4 v. Minska i
nästa v: 0-3 mån: *2 m rätt tills, 6 rm, 2 m rätt tills, 5 rm*, upprepa *-* till slutet av v = 104 m, 3-6 mån: 2 m rätt tills,
9 rm, *2 m rätt tills, 4 rm, 2 m rätt tills, 5 rm*, upprepa *-* till slutet av v = 108 m, 6-12 mån: *2 m rätt tills, 3 rm, 2 m
rätt tills, 4 rm*, upprepa *-* ytterligare 11 gånger, 4 rm = 112 m. Byt till det gröna garnet och sticka ytterligare 8 cm
resårstickning. Avmaska alla m enligt mönstret. Sy ihop grenen på byxorna och fäst alla trådar.
Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

