BABYKOFTA I PEARL
MÖNSTER 4512
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Storlek:

0 mån

(6) mån

1

(2) år

Övervidd:

51

(54)

57

(62) cm

Längd ca.:
(mätt mitt fram)

24

(28)

32

(36) cm

Garn:

PEARL (75% merino ull, 5% kashmir, 20% polyamid
– 50 g = 200 m) från CEWEC

Garnåtgång:
Färg 19

2

(2)

3

(3) nystan

Knappar:

5

(6)

6

(7) st

Stickor:

Rundsticka nr 3 och 3½ (60 eller 80 cm)
Strumpstickor nr 3 och 3½

Stickfasthet:

25 m och 38 varv slätstickning = 10x10 cm på
stickor nr 3½
Om stickfastheten inte stämmer så prova med
tunnare eller grövre stickor.

Förkortningar

m = maskor, v = varv, r = rät, am = avig,
vr = vriden, tills. = tillsammans, omsl = omslag,
intagn = intagning, ökn = ökning, arb = arbetet
Ödhp = överdragshoptagning (lyft 1 m rätt, 1 r, dra
den lyfta m över den stickade)
Kantm-r = yttersta m på varvet, stickas r alla varv

Observera

Modellen stickas uppifrån och ner med rätstickade
framkanter.
Det är en smal modell – önskas en bredare kofta,
stickas en större storlek på bredden medans måtten
på längden följs för den önskade storleken.

Knapphål

I början på 5:e vavrvet och därefter på vart 18:e
varv (ett varv från avigs) stickas knapphål så här: 1
r, 2 r tills., omsl.
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BESKRIVNING

Ok: Lägg upp 69 (73) 77 (81) m på rundsticka nr 3 (det stickas fram och tillbaka på
rundstickan).
Varv 1 (avigs): 4 räta kantm, *1 am, 1 r*, upprepa *–* till 5 m återstår, 1 am, 4 räta
kantm.
Sticka ytterligare 5 (5) 5 (7) varv: 4 kantm, sticka som m visar till 4 m återstår, 4 kantm-r.
Byt till rundsticka nr 3½. Kom ihåg knapphål som beskrivits ovan.
4 kantm-r, sticka am till 4 m återstår, 4 kantm-r.
Varv 1 och alla udda varv: 4 kantm-r, sticka diagrammet 15 (16) 17 (18) gånger, 1 r, 4
kantm-r (= 189 (201) 213 (225) m). Kom ihåg knapphål på vart 18:e varv.
Alla jämna varv: 4 kantm-r, am till det återstår 4 m, 4 kantm-r.
Efter diagrammet är stickat, sticka 1 (2) 3 (4) cm slätstickning (med 4 kantm-r i båda sidor).
Sluta med ett avigt varv.
Del till bål och ärmar så här: Sticka 28 (30) 32 (34) m r (framstycke), sätt 41 (43) 45
(47) m på tråd till ärm, lägg upp 8 (8) 8 (10) nya m, sticka 51 (55) 59 (63) r (bakstycke),
sätt 41 (43) 45 (47) m på en tråd till ärm, lägg upp 8 (8) 8 (10) nya m, sticka de sista 28
(30) 32 (34) m r (framstycke) (= 123 (131) 139 (151) m).
Sticka nu neröver i slätstickning till arb mäter 13 (15) 18 (22) cm (eller önskad längd minus
3 (3) 3 (4) cm) från ärmhålen, fortsat med knapphåll på vart 18:e varv. Sluta med ett varv
räta. För att avståndet mellan knapphålen ska passa, sluta efter 11:e (11:e) 11:e (9:e)
varvet efter sista knapphålet.
Byt till rundsticka nr 3 och sticka 3 (3) 3 (4) cm resår som i halskanten. Placera det sista
knapphålet på 7:e (7:e) 7:e (9:e) varvet i resåren. Maska av i resår.
Ärmar: Fördela ärmens 41 (43) 45 (47) m på strumpstickor, eller rundsticka med magic
loop-teknik, nr 3½. Sätt till garnet nederst mitt i ärmhålet. Plocka upp 4 (4) 4 (5) nya m,
plocka upp en extra m i mellanrummet mellan de nya m och ärm-maskorna, sticka r över
ärmens m, plocka upp en extra m mellan ärm-maskorna och m under armen, plocka upp 4
(4) 4 (5) m (= 51 (53) 55 (59) m).
Sticka runt i slätstickning (räta m) på strumpstickorna, på nästa varv, minska två m så här:
Sticka 4 (4) 4 (5) m, 2 r tills., sticka till 6 (6) 6 (7) m före varvets slut, lyft 1 m rätt, 1 r, dra
den lyfta m över, sticka varvet ut (= 49 (51) 53 (57) m). Minska på 4:e varvet och därefter
på vart 8:e varv totalt 3 (3) 4 (5) gånger så här: 1 r, 2 r tills., sticka r till 3 m återstår, 1
ödhp, 1 r (= 43 (45) 45 (47) m).
Sticka neröver till ärmen mäter 14 (16) 20 (24) cm (eller önskad längd minus 3 (3) 3 (4)
cm). Minska 3 (3) 1 (1) m jämnt fördelat på sista varvet (= 40 (42) 44 (46) m). Byt till
strumpstickor nr 3 och sticka 3 (3) 3 (4) cm resår (1 r, 1 am). Maska av i resår.
Montering: Fäst alla trådar och sy i knappar. Pressa försiktigt under en fuktig duk.
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Design och recept: CEWEC Designteam – 1. upplagan jan. 2022

Delar du bilder på din CEWEC alster så vill det glädja oss om du taggar #cewec #ceweccph # yarnbycewec
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