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FREYA BABYKOFTA - MODELL L-17 PEQUES eller MERINO BABY



FREYA BABYKOFTA -  PEQUES eller MERINO BABY	!
STORLEKAR Nyfödd		 3 6	 12	 mån
Plaggets mått	
Övervidd	 44	 48	 52	 56	 cm	
Längd	 23	 26	 29	 32	 cm	
Underärmslängd	 14	 18	 20	 22	 cm  
Fotograferad i storlek 3 mån.	!
GARN PEQUES	
Fg 84941 Lilac	 1  1	 1	 2	 nystan	
Fg 84956 Salmon	 1 1 1	 2	 nystan	
Denna modell kan också stickas i MERINO BABY, använd samma instruktion men observera att 
garnåtgången kan ändras.	!
TILLBEHÖR 5 st knappar.	

STICKOR 3 mm. !
MASKTÄTHET	
24 m x 46 v = 10 x 10 cm rätstickning på stickor nr 3.	
Kontrollera masktätheten noga för att få ett bra resultat.	!
STICKFÖRKLARINGAR	
am = avig m, arb = arbete, AS, avigs = avigsida, bm = bakre maskbågen, fg = färg, m = maska, omsl = 
omslag, rm = rät m, RS, räts = rätsida, rätst = rätstickning, rm alla v, tills = tillsammans, 2 m tills = 
sticka ihop 2 m, v = varv, 2x2 resår = *2 rm, 2 am, upprepa från * v ut, sticka därefter rm på rm och am 
på am.	!
Alla ökningar och minskningar görs innanför x antal m enligt beskrivn nedan och från arbetets rätsida.	
Minska i början på v = öhpt (lyft 1 m rät, sticka 1 rm, dra den lyfta m över).	
Minska i slutet på v = 2 rm tills.	
Öka i början på v = plocka upp tråden framifrån mellan 2 m och sticka 1 rm i bm.	
Öka i slutet på v = plocka upp tråden med vänster sticka bakifrån mellan 2 m och sticka 1 rm.	!
Mönster	
Ränder i rätst: * 2 v med fg lilac, 2 v med fg salmon *, upprepa från * - *.	!!
KOFTA	
BAKSTYCKE	
Lägg upp 52 (58) 62 (68) m med fg salmon på stickor nr 3. 	
Sticka 2x2 resår i 4 v, börja och sluta med 3 (2) 2 (3) rm.	
Byt till fg lilac och fortsätt sticka ränder i rätst enl ovan.	
Sticka till arb mäter 14 (16) 18 (20) cm, avsluta med 1 v från avigs.	
Forma ärmhål	
Avmaska 5 m i var sida = 42 (48) 52 (58) m.	
Sticka rakt till ärmhålen mäter 9 (10) 11 (12) cm.	
Forma axlar och halskant	
Avmaska alla m.	!
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HÖGER FRAMSTYCKE	
Lägg upp 26 (29) 32 (34) m med fg salmon på stickor nr 3. 	
Sticka 2x2 resår i 4 v, börja med 2 rm och avsluta med 2 rm (3 am) 2 am (2 rm).	
Byt till fg lilac och fortsätt sticka ränder i rätst enl ovan.	
Sticka till arb mäter 14 (16) 18 (20) cm, avsluta med 1 v från räts.	
Forma ärmhål	
Avmaska 5 m i början på v från avigs = 21 (24) 27 (29) m.	
Sticka till ärmhålet mäter 5 (6) 7 (8) cm, avsluta med 1 v från avigs.	
Forma halskant	
Avmaska vartannat v från räts enl följande: 5 (6) 8 (8) m 1 gång, 2 m 1 gång och därefter 1 m 4 ggr = 
10  (12) 13 (14) m.	
Sticka rakt till ärmhålet mäter 9 (10) 11 (12) cm.	
Forma axel 	
Avmaska.	!
VÄNSTER FRAMSTYCKE	
Lägg upp och sticka lika som höger framstycke men åt motsatt håll.	!
ÄRMAR	
Lägg upp 34 (36) 38 (40) m med fg salmon på stickor nr 3. 	
Sticka 2x2 resår i 4 v, börja och sluta med 2 rm (3 rm) 2 rm (3 rm).	
Byt till fg lilac och fortsätt sticka ränder i rätst enl ovan, öka samtidigt 1 m i var sida i de olika 
storlekarna enl följande:	
Endast nyfödd: vart 14:e v 3 ggr = 40 m.	
Endast 3 mån: vart 12:e v 5 ggr = 46 m.	
Endast 6 mån: omväxlande vart 10:e och vart 12:e v totalt 6 ggr = 50 m.	
Endast 12 mån: vart 10:e v 8 ggr = 56 m.	
Sticka rakt till ärmen mäter 14 (18) 20 (22) cm.	
Avmaska.	
Sticka den andra ärmen lika.	!
MONTERING	
Alla sömmar sys med maskstygn. Sy ihop axlar.	
Halskant	
Börja från räts med fg salmon och stickor nr 3, plocka upp 50 (56) 62 (68) m utmed hela halskanten. 	
Sticka 2x2 resår i 4 v, börja och sluta med 2 rm (3 rm) 2 rm (3 rm).	
Avmaska.	
Höger framkant	
Börja från räts med fg salmon och stickor nr 3, plocka upp 52 (60) 68 (76) m utmed hela höger 
framkant.	
Sticka 2x2 resår i 1 v, börja och sluta med 3 rm. Fortsätt sticka 2x2 resår och enl följande:	
Varv 2 knapphålsv (RS): sticka 3 m resår, * 1 omsl, 2 m tills, 9 (11) 13 (15) m resår *, upprepa * - * 
totalt 4 ggr och avsluta med 1 omsl, 2 m tills, 3 m resår. 	
Sticka ytterligare 2 v resår.	
Avmaska.	
Vänster framkant	
Plocka upp och sticka lika som höger framkant men åt motsatt håll och utan knapphål.	
Sy i ärmar; passa ihop ärmens mitt med axelsöm. Sy först ärmens avmaskningskant i ärmhålet, sy sedan 
ihop den avmaskade kanten på kroppen med ärmens sida så att det blir en snygg vinkel, upprepa på 
andra sidan. Se också bild.  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Sy sid- och underärmssömmar. Sy fast knapparna på vänster framkant så att de stämmer överens med 
knapphål.	

Översättning: Marita Rolin	
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