Nr 22-2012

Babyoverall
- mjuk och smidig i bärselen

Garn: 3-trådigt Lynstrikk

Sjöhästens
Ullverkstad
Upptäck den långsamma lyckan
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Stickor: nr 4½ och rundsticka nr 5
Garn: Lynstrikk från Sjöhästens Ullverkstad
Storlek: 2-4 mån
Garnåtgång: 2 ½ hg vit, 4 st nystan á 12 g till fyra ben- & armmuddar,
1 st 25 g-nystan till hals- & knappslå Knappar: 5 st
Masktäthet: stickor nr 5, ca 16 m, 20 v = 10 cm
Ben
Lägg upp 30 m på stickor nr 4½ och sticka resår 1 rm, 1 am i 6 cm. Byt till rundsticka nr 5
och sticka slätstickning fram och tillbaka.
På första varvet ökas 6 m jämnt fördelat. Öka från rätsidan 1 m innanför 1m i var sida vart 4:e
v 8 ggr = 52 m. När arbetet mäter 22 cm sätts det på en hjälpsticka och läggs åt sidan. Sticka
ett ben till likadant.
Fram- och bakstycke
Fortsätt sticka över båda benen runt med rundsticka i 3 varv, minska 1m på var sida om de
mittersta 2m vid grenen fram och bak, vartannat varv 3 ggr=92 m. Sticka 3 varv, avmaska 4 m
för knappslå mitt fram.
Sticka därefter slätstickning fram och tillbaka över resterande m.
Framstycke
När arbetet mäter 22-25 cm från grenen avmaskas för ärmhål på höger framstycke. Sticka från
rätsidan 21m, vänd och avmaska de första 3 m. Minska för raglanärm från rätsidan: sticka tills
4 m återstår, lyft 1m, 2m tills, drag den lyfta maskan över, 1m. Minska på samma sätt vart 4:e
v totalt 5 ggr men efter 4:e hoptagningen maska av för halsöppning i början av varvet från
rätsidan 3-1-1 m och minska samtidigt för raglan i andra sidan. Sticka 1v, maska av
återstående m. Sticka därefter andra framstycket åt motsatt håll.
Bakstycke
Sticka bakstycke över resterande m. Avmaska för ärmhål 3m i var sida. Minska för raglanärm
från rätsidan: sticka 1m, 3m tills, sticka tills 4 m återstår, lyft 1m, 2m tills, drag den lyfta
maskan över, 1m. Minska på samma sätt vart 4:e varv totalt 6 ggr. Sticka 1v, avmaska
återstående m.
Ärm
Höger ärm: Lägg upp 20 m på stickor nr 4½, sticka resår 1 rm, 1 am i
3 cm. Byt till stickor nr 5 och slätstickning, öka 4 m jämnt fördelat på första varvet. Öka från
rätsidan i var sida 1m innanför 1m vartannat varv 10 ggr = 44 m.
När arbetet mäter 14 cm avmaskas för ärmhål 3m i var sida. Därefter minskas för raglanärm
lika som bakstycke.
Varvet innan 6:e hoptagningen maska av för halsöppning i början av varvet från rätsidan 5-4
m och minska därefter för raglan i andra sidan, totalt 6 ggr. Sticka 1v och avmaska resterande
m.
Vänster ärm: Stickas lika som höger ärm men med avmaskingen för halsöppningen åt motsatt
håll.
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Knappslå
Vänster framkant: Plocka upp från rätsidan på stickor nr 4½, 1m i varje varv men hoppa över
vart 3:e varv, sticka resår 1 rm, 1 am i 6 varv. Maska av i resår.
Höger framkant: Plocka upp och sticka resår som vänster framkant men på 4:e varvet stickas
4 knapphål. Det första efter 5 m nerifrån och det sista 5:e i halskanten, de övriga med jämna
mellanrum.
Knapphål: 1 omslag, 2 m tillsammans.
Halskant
Sy i raglanärmarna. Plocka upp från rätsidan på stickor nr 4½, 1m i varje varv men hoppa
över vart 3:e varv, sticka resår 1 rm, 1 am i 6 varv. Gör 1 knapphål på 4:e varvet innanför 2 m.
Maska av i resår.
Montering
Sy ihop ärmar och bensömmar. Sy i knappar.
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