
Mönster 1112 Flickklänning i Miranda

Storlek: 3-6 mån (9-12 mån) 1½ (2) 3-4 år

Övervidd: 40 (44) 48 (52) 56 cm

Längd: 32 (38) 40 (44) 48 cm

Garn: Cewec Miranda (45 % bomull, 23 % lin, 32 % akryl, 50 gr = 145 m)

Garnåtgång: 1 (1) 1 (1) 2 nystan fg 16 (korall)
1 (1) 1 (1) 1 nystan fg 15 (vit)
1 (1) 1 (1) 1 nystan fg 19 (grön)

Stickor: Runds cka nr. 4, 40 och 60 cm, strumps ckor nr. 4, virknål nr. 3 markörer,
kontras ärgat garn

Tillbehör: 2 knappar

Stickfasthet: 22 m och 28 varv i släts ckning på nr. 4 = 10x10 cm

Notera: Klänningen s ckas uppifrån och ner.

Mosstickning: V 1: 1 r, 1 av
Alla andra varv: r på av, av på r.

Kantmaskan i sprundet vid hals = (mosstickning): Börja och sluta alla varv med 1r, 1av, 1r.

Uttag vid markör: Öka mellan de 2 sista m innan markör och mellan de 2 första m efter 
markör. Öka genom a  ly a tråden mellan m upp på s ckan och s cka den vr r.

Ok:
Lägg upp 51 (55) 61 (63) 67 m på den korta rundst nr. 4 och s cka fram och llbaka. 
Börja med 3 (3) 5 (5) 5  varv moss ckning (se ovan). Fortsä  däre er i slätst, med 3 km i 
moss ckning i var sida ( se ovan). Samtidigt dvs på 1 varvet slätst (= rätsida) ökas det 13 (17) 
13 (29) 33 m jämt fördelat = 64 (72) 74 (92) 100 m. 
På nästa varv placeras det 8 markörer, den första e er 4 (5) 6 (8) 8 m och de e erföljande med
8 (9) 9 (11) 12 m emellan. S cka 2 varv.
Nästa varv (med uttag):  Öka på båda sidor om varje markör som beskrivet ovan (= ökat 16 
m).
Öka på de a sä  på vart 4 varv totalt 5 (6) 7 (7) 7 ggr. Byt ev ll den längre rundst e erhand som 
m blir fler.
Endast 3-6 mån och 3-4 år:S cka 1 varv, och öka på nästa varv ännu 1 gång. Men endast i 
tråden vid var markör (= 8 m ökat ) 
Alla storlekar: Det är nu 152 (168) 186 (204) 220 m på varvet.
S cka 1 varv och tag bort markörer. På det följande varvet delas arb således: S cka 20 (22) 24
(27) 29 m ( den ena sidan av rygg ), *sä  de nästa 36 (40) 45 (48) 52 m på en tråd ( ärm 1) och 
läggsam digt upp 4 nya m under ärm*, s cka 40 (44) 48 (54) 58 m (= framst),



upprepa *-* (= ärm 2), lägg upp 4 nya m under ärmen s cka de sista 20 (22) 24 (27) 29 m (= andra 
sidan av rygg ). Klipp garnet.

Kjoldel:
S cka runt i slätst över alla m, medan det s ckas ränder: 4 varv med fg 2 och 4 varv med fg 3
(upprepas hela arb). På första varvet sä s det markör e er varvets 2 första m och innan varvets 2 
sista m. S cka y erligare 2 varv.
Nästa varv: ( = sista varvet innan färgbyte, med uttag): Öka på båda sidor om markör 
som angivet ovan (= 4 m ökat).
Öka på de a sä  på vart 4 varv över resten av kjolen, och fortsä  ll arb mäter 31 (35) 39 (43) 47 
cm, (avsluta med en hel rand). Byt ll fg 1 och s cka 1 varv rä , däre er 3 (3) 5 (5) 5 varv 
moss ckning sam digt som det maskas av.

Ärm:
Ärmarna s ckas runt i slä st med fg 1. 
Sä  maskorna ll den ena ärmen på strumpst nr. 4 och plocka sam digt upp 4 m under ärmen = 40
(44) 49 52) 56 m. S cka 3 (4) 4½ (5½) 6½ cm i slätst. Byt ll moss ckning, samtidigt som det 
minskas jämt fördelat 10 (11) 12 (13) 14 m på varvet = 30 (33) 37 (39) 42 m. S cka y erligare 2 (2) 
4 (4) 4 varv i moss ckning, och avmaska på sista varvet. 
S cka andra ärmen lika.

Montering:
Fäst trådar. Virka 2 öglor på den ena sidan av ryggen ll knappar med fg 1. Sy i knapparna
ovanför öglorna.


