18205

Tilda, 50% bomull, 50% akryl
Garnalternativ: Tilda Bamboo, 50% bambu, 50% bomull
Baby, 70% akryl, 30% polyamid

Storlek tröja och kofta: Hel längd 19 cm Bröstvidd kofta 40 cm, tröja 42 cm.
Garnåtgång: Kofta-kjol-mössa 			4 nystan, fg 05, 45&70		
Garnåtgång: Tröja-byxa-mössa-halsduk 4 nystan, fg 70, 05&45		

Dockkläder
Tröja, byxa, mössa, halsduk.
Kofta, kjol, mössa.
TILDA, 50% Bomull, 50% Acryl
18205
Bröstvidd:(pl)
Tröja:
Kofta:
Hel längd:
Tröja och kofta:
Garnåtgång:
Tröja-byxa-mössa-halsduk:

42
40

cm
cm

19

cm

1
1
2

n.fg 1 (fg 5 natur)
n.fg 2 (fg 45 röd)
n.fg 3 (fg 70 blå)

Kofta-kjol-mössa:

2
1
1

n.fg 1 (fg 5 natur)
n.fg 2 (fg 45 röd)
n.fg 3 (fg 70 blå)

Stickor:
Rundstickor:
Tillbehör:

Svarta Fåret 3 och 3½ mm.
3 och 3½ mm, 40 cm till kjol.
Tröja: 3 st knappar.
Byxa: Ca 35 cm resår, 1 cm bred.
Kofta: 5 st knappar.

Masktäthet: 26 m och 35 v slätstickning på st 3½ = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för
fast, byt till grövre stickor, stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten, får plaggen fel
storlek och angiven garnåtgång kan ändras.
Mönster enligt diagram.
OBS! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v (= kantm).
TRÖJA.
Bakstycket: Lägg på st 3 med fg 1 upp 56 m och sticka, innanför 1 kantm i var sida, resår 1 rm 1 am i 7 v. Öka
på sista v 1 m mitt på v. Byt till st 3½, slätst och mönster enligt diagram. När arb mäter 17 cm sätts de mittersta
23 m på en tråd för nacken och var sida stickas för sig. Avm vid nacken vartannat v ytterl 1-1 m. Höger axel
avm rakt vid 19 cm. På vänster axel stickas ytterl 4 räta v på st 3. Maska av rätt, ej för hårt.
Framstycket: Lägg upp och sticka lika som för bakst tills arb mäter 16 cm. Sätt nu de mittersta 19 m på en tråd
för halsen och sticka var sida för sig. Maska av vid halsen vartannat v ytterl 2-1-1 m. Maska av rakt för höger
axel vid 19 cm. På vänster axel stickas vid 18 cm (med början från avigs) 4 räta v. Maska av rätt, ej för hårt.
OBS! På det andra räta v görs 2 st knapphål. Det första ca 1 cm från sidan, ett tredje görs i halskanten som
stickas efteråt och det andra mittemellan. Knapphål = 1 omslag, sticka ihop 2 m rätt, på nästa v stickas omsl
rätt.
Ärmarna: Lägg på st 3 med fg 1 upp 30 m och sticka, innanför 1 kantm i var sida, resår 1 rm 1 am i 7 v. Öka
på sista v 9 m jämnt fördelat. Byt till st 3½, slätst och mönster enligt diagram. Vid 3 cm ökas 1 m i var sida
innanför kantm. Upprepa ökn med 1 cm:s mellanrum tills det finns 51 m på stickan. När arb mäter 11 cm avm
alla m.
Montering: Sy ihop höger axel.
Halskant: Plocka med st 3 och fg 1 från räts runt halsringn upp ca 78 m (m på trådarna inräknade) och sticka

5 räta v. OBS! Glöm inte det tredje knapphålet mitt för de övriga på framst vänstra axel. Lägg knäppkanterna
omlott och sy i ärmarna. Sy därefter ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar.
BYXA.
Höger ben: Lägg på st 3 med fg 3 upp 46 m och sticka, innanför 1 kantm i var sida, resår 1 rm 1 am i 7 v. Byt
till st 3½, slätst samt öka 10 m jämnt fördelat över första v. När arb mäter 2½ cm ökas 1 m i var sida innanför
kantm. Upprepa ökn med 1 cm:s mellanrum tills det finns 66 m på stickan. Vid 13 cm avm för grenen från räts
(= fram) vartannat v 4-1 m och från avigs (= bak) 3 m. Minska därefter 1 m i var sida innanför kantm vart 4:e v
tills det återstår 50 m. När arb mäter 21 cm stickas för att höja byxan bak. Sticka på ett v från avigs 24 m, vänd,
lyft 1 m och sticka v ut. Vänd sedan på samma sätt efter 14 m och sedan efter 8 v. Sticka 1 avigt v. Byt till st 3
och sticka resår 1 rm 1 am i 3 cm. Maska av i resår.
Vänster ben: Stickas lika men åt motsatt håll. Avm för grenen fram görs från avigs och bak görs från räts.
Vändningarna görs från räts. Uteslut det sista aviga v innan resåren.
Montering: Sy ihop byxan med kantm till sömsmån. Tränsa fast resårbandet innanför linningen.
MÖSSA.
Lägg på st 3 med fg 1 upp 98 m och sticka, innanför 1 kantm i var sida, resår 1 rm 1 am i 7 v. Byt till st 3½,
slätst och mönster enligt diagram varv 13 – 20. Efter avslutat diagram stickas med fg 1 till arb slut. När arb
mäter 8 cm påbörjas int: 1 rm (= kantm) X 2 m tillsammans rätt, 6 rm X, upprepa X-X och sluta med 1 rm (=
kantm). Upprepa intv med 1 varvs mellanrum ytterl 6 ggr. Det blir 1 m mindre mellan int för var gång. Sticka
1 avigt v. På nästa v stickas m tillsammans 2 och 2 i den mån det går. Sticka 1 avigt v. Tag av garnet, träd det
igenom de resterande m och fäst.
Montering: Sy ihop mössan med kantm till sömsmån.
HALSDUK.
Lägg på st 3 med fg 3 upp 11 m och sticka resår 1 rm 1 am i ca 55 cm. Maska av. Knyt en frans i båda ändarna.
KOFTA.
Bakstycket: Lägg på st 3 med fg 1 upp 55 m och sticka, innanför 1 kantm i var sida, resår 1 rm 1 am i 5 v. Byt
till st 3½, slätst och mönster enligt diagram. När arb mäter 17 cm sätts de mittersta 23 m på en tråd för nacken
och var sida stickas för sig. Avm vid nacken vartannat v ytterl 1-1 m. Maska av rakt för axeln vid 19 cm.
Vänster framstycke: Lägg på st 3 med fg 1 upp 27 m och sticka, innanför 1 kantm i var sida, resår 1 am 1 rm i 5
v. Byt till st 3½, slätst och mönster enligt diagram. Vid 16 cm avm för halsen vartannat v 5-3-3-2 m. Maska av
för axeln vid samma höjd som på bakst.
Höger framstycke: Stickas lika vänster men åt motsatt håll.
Ärmarna: Stickas lika som till tröja.
Montering: Sy ihop axlarna.
Halskant: Plocka med st 3 och fg 1 från räts runt halsringn upp ca 75 m och sticka resår 1 am 1 rm, sluta med 1
am, i 5 v. Maska av i resår.
Vänster framkant: Plocka med st 3 och fg 1 från räts innanför kantm upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 5:e v,
och sticka resår 1 am 1 rm , sluta med 1 am, i 5 v. Maska av i resår.
Höger framkant: Stickas lika vänster men åt motsatt håll och med 5 st knapphål mitt på kanten. Det översta
och nedersta 2 m från kanten, och de övriga med jämna mellanrum. Knapphål = maska av 1 m, vilken åter
läggs upp på nästa v. Sy i ärmarna. Sy därefter ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i
knappar.

KJOL.
Lägg på rundst 3 med fg 1 upp 120 m och sticka runt i 4 v rätst (växelvis 1 rätt v, 1 avigt v). Byt till rundst
3½ och fortsätt sedan i slätst. Sticka mönster enligt diagram varv 5 – 12. Byt till fg 2 och sticka med den
till arb slut. Minska på nästa v: sticka 14 rm, 2 m tillsammans rätt, 28 rm, 2 m tillsammans rätt i de bakre
maskbågarna, 28 rm, 2 m tillsammans rätt, 28 rm, 2 m tillsammans rätt i de bakre maskbågarna, 14 rm. Sticka 3
v utan minskningar och minska på nästa v: 13 rm, 2 m tillsammans rätt, 28 rm, 2 m tillsammans rätt i de bakre
maskbågarna, 26 rm, 2 m tillsammans rätt, 28 rm, 2 m tillsammans rätt i de bakre maskbågarna, 13 rm. Sticka
3 v. Upprepa minskningarna på samma sätt med 3 varvs mellanrum totalt 10 ggr. Sticka hela tiden 1 m mindre i
var sida och 2 m mindre mitt bak för varje intagningsv. När man är färdig med minskningarna (= 80 m), stickas
rakt tills arb mäter 21 cm. Nu stickas ett hålvarv: X 1 rm, 2 m tillsammans rätt, 1 omslag, upprepa från X v ut.
Sticka 3 v rätst (växelvis 1 rätt v, 1 avigt v) och maska av. Gör en snodd och träd i hålvarvet till att knyta med.
MÖSSA.
Lägg på st 3 med fg 1 upp 98 m och sticka, innanför 1 kantm i var sida, resår 1 rm 1 am i 7 v. Byt till st 3½,
slätst och mönster enligt diagram varv 3 – 10. Efter avslutat diagram stickas med fg 1 till arb slut. När arb mäter
8 cm påbörjas int: 1 rm (= kantm) X 2 m tillsammans rätt, 6 rm X, upprepa X-X och sluta med 1 rm (= kantm).
Upprepa intv med 1 varvs mellanrum ytterl 6 ggr. Det blir 1 m mindre mellan int för varje gång. Sticka 1 avigt
v. På nästa v stickas m tillsammans 2 och 2 i den mån det går. Sticka 1 avigt v. På de återstående m stickas 6 v
rätst. Maska av.
Montering: Sy ihop mössan med kantm till sömsmån.
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= slätst med fg 1
= slätst med fg 2
= slätst med fg 3
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