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91258 KLÄNNING OCH KOFTA MED MÖNSTRAT OK OCH MATCHANDE TIGHTS 
GARNKVALITÉ Junior (70% Premium Akryl, 30% Polyamid. Nystan ca 50 g = 168 m)
STORLEKAR - CENTILÅNG 80-86(92-98)104-110(116-122)128-134(140-146) cl
STORLEKAR - ÅR 9-18(1½-3)3-5(6-8)7-9(9-11) år

KOFTA - ÖVERVIDD Ca 56(58)62(68)72(78) cm 
HEL LÄNGD Ca 33(35)38(41)44(47) cm
GARNÅTGÅNG KOFTA
Fg.1 Ca 150(150)200(200)250(300) g VIT (67001)
Fg.2 Ca 25(25)50(50)50(50) g ROSA (67007)
Fg.3 Ca 25(25)50(50)50(50) g BLÅ (67010)
Fg.4 Ca 25(25)50(50)50(50) g GRÖN (67009)
Fg.5 Ca 25(25)25(25)25(25) g PRINT (67016)

TUNIKA - ÖVERVIDD Ca 53(55)59(65)69(75) cm
HEL LÄNGD Ca 47(48)50(55)60(65) cm
GARNÅTGÅNG TUNIKA
Fg.1 Ca 150(150)200(200)250(300) g VIT (67001)
Fg.2 Ca 25(25)50(50)50(50) g ROSA (67007)
Fg.3 Ca 25(25)50(50)50(50) g BLÅ (67010)
Fg.4 Ca 25(25)50(50)50(50) g GRÖN (67009)
Fg.5 Ca 25(25)25(25)25(25) g PRINT (67016)

GARNÅTGÅNG TIGHTS 
Fg.5 Ca 150(150)200(200)250(300) g PRINT (67016)
RUNDSTICKA Kofta, Tunika, Tights: Nr 3 och 3.5 (80 cm)
STRUMPSTICKOR Kofta, Tunika: Nr 3 och 3.5. Tights: Nr 3.5
TILLBEHÖR Kofta: 7(7)7(7)8(8) knappar, Tunika: 2 dekorationsknappar, Tights: Ev. resårband
 
DESIGN & TEXT Maja Karlsson E-POST freelance.designer.maja@jarbo.se
MASKTÄTHET Ca 24 m och 32 v i rätst på st nr 3.5 = 10x10 cm  – eller anpassa grovleken på stickorna så att masktätheten stämmer. 

STORLEKSGUIDE Järbo Garn storleksguide: Barnkläder mäts i centilong. Storlek 38, 44 (prematur), 50 cl (0-1 mån) till 170 centilong (ca + 14 år). 
 Barnets hela längd mäter du för att få fram rätt centilångstorleken. Rörelsevidden på plagg i våra stickbeskrivningar varierar beroende
 på plaggtyp och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att Du först mäter alla mått direkt på kroppen. Därefter bestämmer
 Du själv storleken på plagget, beronde på hur mycket rörelsevidd du vill att plaggets ska ha. 

TIPS & RÅD  * För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan Du påbörjar ditt arbete. 
 * Markera den storlek Du stickar med en färgad penna så är det lättare att följa beskrivningstexten. 
 * Sticka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att Du håller 
    den angivna masktätheten. 
 * Byte till nytt nystan: Knyt aldrig ihop två garnändar. Repa istället upp de två garnändar som ska sammanfogas 
    ca 8 cm och lägg dem omlott. Sno garnändarna löst om varandra och fortsätt sticka. Många föredrar att börja på ett 
    nytt nystan genom att dra ut garnet inifrån nystanet. 

FÖRKORTNINGAR am=avig maska, avigs=avigsidan,  avm=avmaska/de, bakst=bakstycke, cm=centimeter, framst=framstycke, kantm= kantmaska, 
 m=maska/maskor, rm=rät maska, räts=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, 
 strumpst=strumpstickor, tills=tillsammans, v=varv 

FÖRKLARINGAR Slätstickning: Rundstickning: Rm alla varv. Sticka fram och tillbaka: Rm från räts, am från avigs.   
 OBS! Båda diagramen slätstickas. Kantm: Yttersta m i var sida stickas rät alla varv. 
 Knapphål: Maska av 2 am och lägg upp 2 nya m över de avm på nästa v. 
 Kofta och tunika: Fram- och bakstycke samt ärmar rundstickas resp stickas fram och tillbaka på rundsticka, nedifrån och upp 
 till ärmhålen. Maskor för ärmarna sätts samman med fram- och bakstycke på en rundsticka och ett ok stickas över alla delarna. 
 
KOFTA 
FRAM- OCH BAKSTyCKE Koftan stickas fram och tillbaka på rundsticka med början mitt fram. Lägg upp 152(164)176(192)208(220) m på rundst 
 nr 3 med fg 1 (maskantalet inkluderar 1 kantm i varje sida mot mitt fram). Sticka 1 v avigt från avigsidan. Sedan stickas
 resår så här (från rätsidan): 1 kantm, *2 rm, 2 am*, upprepa *-*, avsluta med 2 rm och 1 kantm. När resåren  mäter ca 
 4 cm byts till rundst nr 3.5 inför ett varv på rätsidan. Sticka 1 v rätt och minska samtidigt 25(25)25(29)33(33) m jämnt 
 fördelat = 127(139)151(163)175(187) m. Sticka slätst till arbetet mäter ca 18(20)23(25)27(29)cm. Sticka nästa varv så 
 här: Sticka 29(32)35(38)41(44) m, maska av 6 m för ärmhål, sticka 57(63)69(75)81(87) m, maska av 6 m för ärmhål, 
 sticka varvet ut = 27(32)35(38)41(44) m. Låt arbetet vila och sticka ärmarna.  
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ÄRMAR Ärmarna stickas runt på strumpstickor. Lägg upp 48(52)56(60)60(64) m på strumpst nr 3 med fg 1. Sticka 1 v rätt. Fortsätt 
 med resår, 2 rm, 2 am, i 4 cm. Byt till strumpst nr 3.5. Sticka 1 v rätt samtidigt som det minskas 6(8)10(12)10(12) m  
 jämnt fördelat = 42(44)46(48)50(52) m. Sätt en markör i början på v = mitt under ärmen. Sticka slätstickning (rm alla  v). 
 När arb mäter 8(8)8(8)8(9) cm, ökas det 1 m på varje sida av markören. Upprepa ökningen med 7(7)9(9)9(9) v:s mellanrum 
 totalt 8(8)8(10)11(12) ggr = 58(60)62(68)72(76) m. När arb mäter ca 24(27)32(36)39(43) cm, stickas det 1 v samtidigt 
 som det avmaskas 6 m mitt under ärmen (dvs 3 m på varje sida av markören) = 52(54)56(62)66(70) m kvar på st. 
 Låt arbetet vila och sticka en ärm till. 

OK  Nu ska ärmarna placeras på samma rundsticka som fram- och bakst där det är avm för ärmhål = 219(235)251(275)295(315) m. 
 Sticka 1 v avigt från avigs med fg 1 samtidigt som det minskas 8(8)8(0)4(8) m jämnt fördelat = 211(227)243(275)291(307) m. 
 Sticka ytterligare 0(0)0(2)6(10) v fram och tillbaka. Sticka sedan så här: 1 kantm, diagramet till det återstår 2 m,  
 den första av dessa stickas som första m i diagramet (då blir mönstret lika på varje sida av mitt fram), 1 kantm.  
 När diagramet är färdigstickat på höjden är det 81(87)93(105)111(117) m på st. Sticka 1 v rätt från rätsidan med fg 1 
 samtidigt som 1 kantm i varje sida maskas av och samtidigt som det minskas 15(17)19(27)27(29) m jämnt fördelat  
 = 64(68)72(76)82(86) m, klipp av tråden. Sätt m på 1 tråd. 

MONTERING Vänster framkant: Stickas fram och tillbaka på rundst. Sticka upp, på rundsticka nr 3 med fg 1, ca 90 till 120 m innanför 
 1 kantm längs vänster framst. Sticka 1 v rätt från avigsidan samtidigt som maskantalet justeras till 103(109)117(125)133(141) m. 
 Sedan stickas det resår så här (från toppen, sett från rätsidan): 1 rätst m, *2 rm, 2 am*, upprepa *-* tills det återstår 4 m 
 som stickas 2 rm och 2 m rätst. Fortsätt så tills resåren mäter ca 2½ cm. Maska av löst med rm över rm och am över am. 
 Höger framkant: Sticka på samma sätt som vänster framkant, men när framkanten mäter ca 1½ cm, avm till 7(7)7(7)8(8) 
 knapphål jämnt fördelat. Översta knapphålet ska vara i det första aviga partiet. Nedersta ska vara ca 2 cm från nederkanten. 
 Halskant: Stickas fram och tillbaka på rundst. Sticka upp, på rundst nr 3 med fg 1 (från rätsidan): 6 m överst längs  
 framkanten på höger framst (innanför kantm) sticka sedan in m från fram- och bakst = 64(68)72(76)82(86) m och sticka 
 upp 6 m överst längs framkanten på vänster framst = 76(80)84(90)94(98) m. Sedan stickas det förhöjning bak i rätst så
 här: Sticka 43(45)47(5)52(54) rm, vänd, sticka 10 rm, vänd, sticka 20 rm, vänd, fortsätt att sticka över 10 m mer för 
 varje gång innan det vänds tills det är stickat över totalt 50(50)50(70)70(70) m (= 6(6)6(8)8(8) v rätst), vänd och sticka v ut. 
 Sticka 1 v tillbaka över alla m, maska sedan av. Fäst alla lösa trådar. Sy ihop öppningen under ärmarna. Sy i knapparna. 

TUNIKA
FRAM- OCH BAKSTyCKE Lägg upp 184(192)200(212)224(240) m på rundsticka nr 3.5. Sticka resår, 1 rm, 1 am, i 2 cm. Övergå till slätstickning.
 (rm alla v). Sticka 91(95)99(105)111(119) m, placera ut en markör (A), 1 m, placera ut en markör (B).
 Sticka 91(95)99(105)111(119) m, placera ut en markör (C), 1 m, placera ut en markör (D). Sidmaskorna innanför markörerna
 stickas från och med nu räta vartannat v och aviga vartannat v – med den tekniken bildas en falsk söm i sidorna. Sticka 
 2 cm slätstickning. Börja minskningar genom att minska 1 m före markör A, 1 m efter markör B, 1 m före markör C, 1 m 
 efter markör D (sammanlagt minskas 4 m på ett minskningsvarv). Så här görs minskningarna: Sticka tills det återstår 2 m 
 före markör A eller C, lyft 1 m som om den skulle stickas rät, 1 rm, drag den lyfta m över, flytta markören, sticka sidmaskan  
 så att det bildas en falsk söm (se teknikbeskrivning ovan), flytta markör B eller D, sticka nästa 2 m räta tills. Minska 4 m vid  
 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16, cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm, 24 cm, 26 cm, 27 cm, 28 cm, 30 cm, 31 cm, 32 cm
 (4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16, cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm, 30 cm, 31 cm, 32 cm)
 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16, cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm, 24 cm, 26 cm, 30 cm, 34 cm, 36 cm
 (4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16, cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm, 24 cm, 28 cm, 32 cm, 36 cm, 40 cm)
 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16, cm, 18 cm, 20 cm, 24 cm, 28 cm, 32 cm, 36 cm, 40 cm, 44 cm
 (4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16, cm, 18 cm, 22 cm, 26 cm, 30 cm, 34 cm, 38 cm, 42 cm, 46 cm)
 Nu har det totala maskantalet minskats till: 116(128)140(152)164(180) m. Fortsätt sticka slätstickning till arbetet mäter:
 33(34)36(40)44(48) cm. Sticka rm till det återstår 3 m före markör A, maska av de 7 följande maskorna för ärmhål, 
 dvs 3 m före markör A, 1 sidmaska och 3 m efter markör B. Sticka rm till det återstår 3 m före markör C, maska av de 7
 följande m för ärmhål, dvs 3 m före markör C, 1 sidmaska och 3 m efter markör D. Nu återstår 102(114)126(138)150(166)m.
 *Sticka 51(57)63(69)75(83) rm. Lägg upp 48(50)52(54)62(64) maskor för ärmen*, upprepa *-*. Nu ska det finnas 
 198(214)230(246)274(296) m på stickan. Nästa varv minskas totalt 6(6)6(6)2(6) m jämnt fördelade på fram och bakstycket
 = 192(208)224(240)272(288) m. OBS! Minska ej på ärmmaskorna. Sticka SAMTIDIGT resår, 1 rm, 1 am, över ärmmaskorna!
 Sticka ytterligare 3 v med slätstickning på fram- och bakstycket samt resårstickning på ärmarna. Sticka slätstickning över
 hela varvet i 0(0)0(0)2(4) v till. Sticka 24(27)30(33)37(40) rm så att du hamnar mitt bak. Placera ut en markör. Sticka
 enligt diagram. När diagrammet är färdigstickat på höjden är det 72(78)84(90)102(108) m på st. Sticka 1 v slätstickning
 i fg 1 och minska 0(0)0(4)16(20) m jämnt fördelat över v. Sticka sedan 4 v resår, 1 rm, 1 am. Maska av. 

FICKA Lägg upp 85 m med fg 1 på rundsticka nr 3.5. Sticka 1 avigt varv. Sticka sedan enligt diagram. Sticka 4 v resårstickning, 
 1 rm, 1 am. Maska av. 

MONTERING Fäst alla lösa trådar. Sy ihop öppningen under ärmarna. Placera ut fickorna så att de hamnar ca 3(3)5(7)7(9) cm upp  från 
 resårkanten (se bild). Var noga med att sträcka fickorna i rätt läge och nåla fast innan du syr. Sy fast fickorna, runtom, men 
 lämna öppet längs med resårkanten. Sy fast 2 dekorknappar mitt fram (se bild). 

TIGHTS Stickas från midjan och neråt. Lägg på rundst 3.5 med fg 67016 upp 120(132)140(152)166(180) m och sticka resår, 2 rm, 2 am, 
 i rundvarv hela arb. När arb mäter ca 14(15)16(17)18(19) cm utses mitt fram och markera de 2 mittersta m. Öka 1 m på var 
 sida om de mittersta 2 m. Upprepa ökn vartannat v tills det finns 150(164)172(180)188(196) m på stickan. De utökade m ska 
 också stickas med i resårst. När arb mäter ca 24(25)26(27)28(29) cm avm de mittersta 6(6)6(6)6(6) m fram och de mittersta 
 6(6)6(6)6(6) m bak. Varje ben stickas nu klart för sig. Fördela benets 69(76)80(84)88(92) m på 4 strumpst. nr 3.5. Minska 
 på första v 1(0)0(0)0(0) m vid benets innersida så att du får 68(76)80(84)88(92) m. Detta för att resåren ska gå jämnt upp. 
 När benet mäter ca 30(35)40(48)55(60) cm, eller önskad längd, avm samtliga m elastiskt i resårst.

MONTERING Fäst alla lösa trådar. Sy ihop öppningen mellan benen. Vik ned ca 2 cm upptill mot avigs och fålla. Lämna öppet några  cm i 
 sidan, drag ett resårband genom linningen.  
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91258. Diagram 2, ficka 

Upprepa

91258. Diagram 1, ok 

Upprepa


