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Freja Denim, 100% akryl
Storlek:           4    (6)    8    (10)   12   år
Garnåtgång:  5    (6)    6     (7)     7   n.fg 604 



Barntröja med huva
FREJA DENIM, 100% akryl
2512

Storlek:  4  (6)  8  (10) 12  år 
Plaggets mått, 
Bröstvidd:   70  (75)  80  (85)  93  cm 
Hel längd:   43  (45)  50  (55)  58  cm 
Garnåtgång: 5    (6)    6    (7)    7  n.fg 604 (rosamelerad) 
    
Stickor:  Svarta Fåret 4 mm 
Rundstickor:  Svarta Fåret 3½ och 4 mm, 60 cm 
 
Masktäthet: 20 m och ca 28 v slätstickning på st 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 storlek och angiven garnåtgång kan ändras.

OBS! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v = kantm. Kantm i början av v stickas alltid rät och i slutet 
vriden rät. 

Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.  

TRÖJA 
Bakstycke: Lägg på st 4 upp 74 (78) 86 (90) 98 m och resår 2 rm 2 am innanför kantm i varje sida. Första och 
sista v = avigs. Sticka resår i 6 (6) 7 (7) 7 cm. Minska på sista v 1 (1) 3 (3) 3 m jämnt fördelat = 73 (77) 83 
(87) 95 m. Sticka slätst innanför kantm i varje sida. När arb mäter ca 26 (27) 31 (36) 38 cm stickas mönster enl 
diagram rest av arb. När arb mäter ca 41½ (43½) 48½ (53½) 93½ cm avm för nacken de mittersta 27 (27) 29 
(29) 31 m. Vänster sida: Avm ytterl 2 m mot nacken. På nästa v från räts maska av axelns m rakt. Höger sida: 
Stickas lika vänster men åt motsatt håll. 

Framstycke: Stickas lika bakst men när arb mäter ca 38 (39) 44 (48) 51 cm avm för halsen de mittersta 15 (15) 
17 (19) 19 m för halsringningen. Vänster sida: Avm ytterl vartannat v 3-2-1-1-1 m mot halsen. Maska av rakt 
för axeln från räts vid samma höjd som på bakst. Höger sida: Stickas lika vänster framstycke men åt motsatt 
håll. 

Ärmar: Lägg på st 4 upp upp 43 (45) 47 (49) 49 m och sticka 1 v rätst = avigs. På nästa v sticka mönster enl 
diagram innanför kantm. När arb mäter 2 cm (alla storl) ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 
2 cm:s mellanrum ytterl 11 (12) 9 (1 (5) ggr och med 3 cm:s mellanrum 0 (0) 3 (11) 9 = 67 (71) 73 (75) 79 m. 
Alla utökade maskor stickas med i mönstret. Tänk på att ett omslag alltid måste motsvaras av en hoptagning. 
När det inte går sticka slätst istället. När arb mäter ca 28 (33) 38 (40) 44 cm maska av alla m på ett v från räts. 

MONTERING 
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter angivna mått. Låt torka.  
Sy ihop axelsömmarna.   
Huva: Markera mitt fram. Markera ca 1 cm till höger om ”mitt fram”(sett framifrån). Börja här och plocka 
från räts på rundst 4 upp m runt halsringningen. När man kommit runt till första upplockade maskan, lägg 
upp 7 nya m (= underlott). OBS! Maskantalet ska vara ojämnt. Sticka slätst innanför kantm i varje sida utom 
över de mittersta 21 m som stickas enl diagram. När arb mäter ca 2-3 cm öka 4 m jämnt fördelat. Öka inte på 
mönstermaskorna. När arb mäter ca 4 cm öka 1 m på varje sida om mönsterpartiet. Upprepa ökn med 5 v:s 
mellanrum 2 ggr och med 7 v:s mellanrum 2 ggr. När huvan mäter ca 26 (27) 28 (29) 30 cm avm alla m enl 
följ: Sticka hälften av varvets m, vik huvan räta mot räta, tag en extrasticka och sticka ihop 1 m från varje sticka 
(sticka ihop 2 m från den stickan som har en maska mer). Sticka även ihop nästa m från varje sticka. Dra den 
första m över den andra. Fortsätt på detta sätt att sticka ihop och maska av tills alla m är avm. 
Resårkant framtill: Plocka från räts med rundst 3½ upp m utmed framkanten. Kanten ska inte bubbla och inte 

strama. Sticka resår 2 rm 2 am innanför kantm i varje sida. Sticka 4 v och maska av i resår. Avmaskningen blir 
från avigsidan. Sy fast den lösa delen av huvan omlott innanför den andra delen av huvan på framstycket. Mät 
ut ett ärmhålsdjup till ca 16 (17) 18 (18) 19 cm. Sy i ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm 
till sömsmån. 
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    4, 8 år F & B  
       4 år Ärmar 

  12 år F & B 
    6 år Ärm 

6, 10 år F&B 
8 år Ärm 

10, 12 år Ärm 

Diagrammet visar varven från räts. Från avigsidan stickas rm på rm och am på am.  
Börja vid respektive pil och upprepa sedan mönstret. Sticka mönster över alla m innanför 
kantm. Mönstret ska börja och sluta lika. OBS! Tänk på att en ihoptagning ALLTID måste 
motsvaras av ett omslag. Där det inte finns sticka inte ihoptagningen, sticka slätst.  
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= Omslag 

= Am från räts och rm från avigs 

= Lyft 1 m , sticka 1 m , drag den lyfta m över 

= Rm från räts och am från avigs 

Upprepa

Upprepa

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
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