
2104

Freja, 100% akryl
Garnalternativ: Ulrika, 100% superwash ull                                   
                           Matilda, 100% merceriserad bomull
                          Soft Lama, 100% baby lama       
      Svarta  Fårets 3-tr ullgarn, 100% ull

Storlek:                  4     (6)      8     (10)     12 år       
Garnåtgång:           7    (8)      8       (9)     11 nystan, fg 03 & 44

MÖNSTERDIAGRAM
Sticka hjärtat i slätst, centrerat på framstycket. Sticka v 1-46.

Tips: Använd flera små nystan i fg 1 och fg 2 och byt nystan vid färgbyte. Man undviker på så sätt långa trådar 
på avigsidan.

0           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10         11         12         13         14          15          16         17         18        19
Copyright © Svarta Fåret



Klänning med ränder och hjärtmotiv
FREJA, 100 % akryl 
2104 

 
Storlek:  4  (6)  8  (10)  12  år
Plaggets mått,  
Bröstvidd:  66  (70)   74  (78)  84  cm 
Hel längd:  62  (68)  74  (80)  86  cm 
Garnåtgång, 5 (6) 6 (7) 8 fg 1 (ljusgrå 03)
 2 (2) 2 (2) 3 fg 2 (cyklamen 44)

Stickor: Svarta Fåret 3½ och 4 mm

Masktäthet: 20 m och 28 v slätstickning på stickor 4 = 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 plagget 
fel mått och angiven garnåtgång kan ändras.

Randmönster:
V1-V2: Sticka slätst med fg 1
V3-V4: Sticka slätst med fg 2
Repetera V 1-4

OBS! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v = kantm.

KLÄNNING
Bakstycke: Lägg upp 114 (122) 130 (138) 146 m med fg 1, st 3½ och sticka 2 cm resårst: kantm, X 1 rm, 2 
am, 1 rm X, avsluta med kantm. Följ v på resårst, sticka am på am och rm på rm. Byt sedan till st 4 och sticka 
randmönster i slätst. Minska 28 (30) 32 (34) 36 m jämnt fördelat över första v, genom att sticka: kantm, X 1 rm, 
2 rm tills, 1 rm X, avsluta med kantm. Det finns nu 86 (92) 98 (104) 110 m på stickan. När 8 (9) 10 (11) 12 rosa 
ränder har stickats, fortsätt sticka slätst med fg 1. När arb mäter 6 (6) 6 (7) 8 cm, sticka de första 2 m och de 
sista 2 m tills. Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills, vart 12:e v, ytterl 7 (8) 9 (10) 10 ggr. Det finns nu 70 
(74) 78 (82) 88 m på stickan. Börja maska av för ärmhålet då arb mäter 48½ (53½) 58½ (63½) 68½ cm. Maska 
av i början av båda v, 1 gång 3 m. Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills, varje v, 2 (2) 3 (3) 4 ggr. Sticka de 
första 2 m och de sista 2 m tills, vartannat v, 1 (2) 2 (2) 2 ggr. Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills, vart 
4:e v, 1 ggr. Det finns nu 56 (58) 60 (64) 68 m på stickan. Sticka till arb mäter 60 (66) 72 (78) 84 cm. Börja då 
forma halsringningen. Maska av de mittersta 22 (24) 24 (26) 28 m och sticka var sida för sig. Sticka de 2 m mot 
halsen tills, varje v, 3 ggr. Sticka till arb mäter 62 (68) 74 (80) 86 cm. Följ v som startar mot axeln, maska av 7 
(7) 7 (8) 8 m. Sticka 1 v. Maska av de rest 7 (7) 8 (8) 9 m. Sticka andra sidan lika, men åt motsatt håll.

Framstycke: Lägg upp 114 (122) 130 (138) 146 m med fg 1, st 3½ och sticka 2 cm resårst: kantm, X 1 rm, 2 
am, 1 rm X, avsluta med kantm. Följ v på resårst, sticka am på am och rm på rm. Byt sedan till st 4 och sticka 
randmönster i slätst. Minska 28 (30) 32 (34) 36 m jämnt fördelat över första v, genom att sticka: kantm, X 1 
rm, 2 rm tills, 1 rm X, avsluta med kantm. Det finns nu 86 (92) 98 (104) 110 m på stickan. När 8 (9) 10 (11) 
12 rosa ränder har stickats, fortsätt sticka slätst med fg 1. När arb mäter 6 (6) 6 (7) 8 cm, sticka de första 2 
m och de sista 2 m tills. Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills, vart 12:e v, ytterl 7 (8) 9 (10) 10 ggr. Det 
finns nu 70 (74) 78 (82) 88 m på stickan. Börja sticka hjärtat, centrerat på framstycket, när arb mäter 37 (43) 
48 (53) 59 cm. Börja maska av för ärmhålet då arb mäter 48½ (53½) 58½ (63½) 68½ cm. Maska av i början 
av båda v, 1 gång 3 m. Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills, varje v, 2 (2) 3 (3) 4 ggr. Sticka de första 2 m 
och de sista 2 m tills, vartannat v, 1 (2) 2 (2) 2 ggr. Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills, vart 4:e v, 1 ggr. 
Det finns nu 56 (58) 60 (64) 68 m på stickan. Sticka till arb mäter 57 (62½) 68½ (74) 79½ cm. Börja då forma 
halsringningen. Maska av de mittersta 6 m och sticka var sida för sig. Maska av 3 m i början av nästa v som 
börjar i halsöppningen. Sticka de 2 m mot halsen tills, varje v, 5 (6) 6 (7) 8 ggr. Sticka de 2 m mot halsen tills, 
vartannat v, 2 ggr. Sticka de 2 m mot halsen tills, vart 4:e v, 1 gång. Sticka till arb mäter 62 (68) 74 (80) 86 cm. 
Följ v som startar mot axeln, maska av 7 (7) 7 (8) 8 m. Sticka 1 v. Maska av de rest 7 (7) 8 (8) 9 m. Sticka andra 

sidan lika, men åt motsatt håll.

Ärm: Lägg upp 46 (46) 50 (50) 54 m med fg 1, st 3½ och sticka 2 cm resårst: kantm, X 1 rm, 2 am, 1 rm X, 
avsluta med kantm. Följ v på resårst, sticka am på am och rm på rm. Byt sedan till st 4 och sticka randmönster 
i slätst, till arb slut. Minska 6 (4) 6 (4) 6 m jämnt fördelat över 1:a v, genom till sticka 2 m tills, 6 (4) 6 (4) 6 
ggr. Det finns nu 40 (42) 44 (46) 48 m på stickan. Sticka 8 v. Följ v, öka 1 m i var sida av arb. Öka 1 m i var 
sida av arb, vart 8:e v, ytterl 6 (7) 8 (9) 10 ggr. Det finns nu 54 (58) 62 (66) 70 m på stickan. Börja maska av för 
ärmhålet då arb mäter 29 (33) 37 (41) 45 cm. Maska i början av båda v, 1 gång 3 m. Sticka de första 2 m och de 
sista 2 m tills, varje v, 4 (5) 6 (7) 8 ggr. Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills, vartannat v, 4 (5) 5 (5) 6 ggr. 
Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills, varje v, 3 ggr. Maska av i början av båda v, 1 gång 3 m och 1 gång 5 
m. Maska av de rest 10 (10) 12 (14) 14 m. Sticka en ärm till.

MONTERING
Fäst trådar och lägg styckena enl mått mellan fuktiga dukar. Låt torka. Sy vänster axelsöm. Halskant: Plocka 
upp 86 (90) 94 (98) 102 m med st 3½, fg 1, längs hela halsöppningen. Sticka 5 v resårst: kantm, X 1 am, 2 rm, 
1 am X, avsluta med kantm. Följ v på resårst, sticka am på am och rm på rm. Byt till fg 2 och sticka 4 v slätst. 
Maska av med rm ej för fast (kanten rullar sig med avigs utåt). Sy höger axelsöm tillsammans med halskanten. 
Sy fast ärmarna. Sy sidsömmen tillsammans med underärmssömmen.
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TIPS OCH RÅD NÄR DU STICKAT FÄRDIGT:
- Spara en banderoll för ev. reklamation
- Följ noga tvättrådet på banderollen
- Tvättpåse rekommenderas vid maskintvätt
- Torka alltid plagget liggande
- Handstickade plagg ska förvaras liggande


