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Nr 33-2014

Dagiströjan
Storlek: 12-18 mån
Stickor: nr 3½ & rundsticka nr 3 (för halskant)
Garn: Nm 6/1 från Sjöhästens Ullverkstad
Garnåtgång: 7 färger à 25 gr + 25 gr av ärmens färg
(enfärgat = 1 ½ hg)
Stickfasthet: 10 cm = 24 m halvpatent på stickor nr 3½
Plaggets mått: Hel längd 35 cm
Bröstvidd 63 cm
Ärm fr ärmhål 23 cm
Ökning
Öka 1m=1m i främre maskbåge och 1m i bakre maskbåge på samma m
Halvpatent
Varv 1: rm
Varv 2: 1 rm * 1 av, 1 rm i föregående varvs rm, upprepa från *, avsluta med 1 rm
Varv 3: rm
Varv 4: samma som v2
Fortsätt på samma sätt.
Randning
Förslag: 3 cm i varje färg (7 färger). Börja ärmen med 3 cm i en färg och resten av ärmen
enfärgad. Olika färg för höger resp vänster ärm, något för barnet att lägga märke till.
Bakstycke
Lägg upp 65 m på stickor nr 3½. Första varvet 1rm 1av.
Därefter stickas halvpatent.
När arbetet mäter 33 cm maska av för halsen de mittersta 29m.
Var sida stickas för sig. Avmaska när arbetet mäter 35 cm.
Framstycke
Lägg upp och sticka lika som bakstycket. När arbetet mäter 31 cm maska av för halsen de
mittersta 25m. Var sida stickas för sig, maska av ytterligare 1m 2 ggr i var sida vid halsen.
Avmaska när arbetet mäter 35 cm.
Ärm
Lägg upp 37m på stickor nr 3½ med. Första varvet 1rm 1av. Därefter stickas halvpatent.
Öka 1 m i var sida innanför 1 m vart 6:e varv 11 ggr.
Maska av löst när ärmen mäter 23 cm. Andra ärmen stickas lika.
Halskant (rullad)
Sy ihop axelsömmarna.
Med rundsticka nr 3, börja vid en axel och plocka upp runt halsen 1 m i varje maska ca 76 m.
Sticka resår fram och tillbaka 1 r 1 a i 1 cm. Därefter från rätsidan slätstickning i 3 cm.
Avmaska löst. Virka en ögla och sy fast en knapp.
Montering
Sy fast ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmar.
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