Mönster 1126/2 Miranda klänning
Storlek:

1 år

2 år

3 år

4 år

Övervidd:

52 cm

(56) cm

59 cm

(65) cm

Ärmlängd:
Längd:

4 cm
34 cm

(4) cm
(40) cm

5 cm
47 cm

(7) cm
(59) cm

Garn:
Garnåtgång:

Tillbehör:

Miranda (43 % cotton, 34 % acrylic, 23 % lin, 50 g = 145 m) från Cewec
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n. fg 42 Koral (fg 1)
n. fg 41 Turkos (fg 2)
n. fg 35 Lila (fg 3)
n. fg 40 Gul (fg 4)
n. fg 36 Grön (fg 5)

1 knapp

Stickor:

Rundsticka nr. 3 och 3,5, 40/60 cm och 80 cm, och strumpstickor nr. 3 och 3,5, virknål
nr. 2,5

Stickfasthet:

23 m och 32 v i slätstickning på st nr. 3,5 = 10x10 cm.
Stämmer inte stickfastheten, prova med tunnare eller grövre stickor .

Nederdel: Stickas i kilar på längden med vändvarv. Varje kil består av vändvarv, i slätstickning på alla
maskor och avslutas även med vändvarv. Vid färgbyte stickas 1 varv räta från avigsidan med den ”nya”
färgen.
Vändvarv: Sticka 12 (15) 14 (16) maskor räta, vänd, omslag, lyft 1 maska avigt, sticka avigt tillbaka (de sista
3 maskorna stickas räta på alla avigvarv), vänd, sticka 24 (30) 28 (32) maskor räta, omslaget stickas
tillsammans med den 13:e (16:e) 15:e (17:e) maska, vänd, omslag, lyft 1 maska avigt, sticka avigt tillbaka,
vänd, sticka 36 (45) 42 (48) maskor räta, omslaget stickas tillsammns med den 25:e (31:a) 29:e (33:e)
maskan, vänd, omslag, lyft 1 maska avigt, sticka avigt tillbaka, vänd. För storlekarna 1 och 2 år: Det stickas
totalt 3 vändningar, sticka därefter 1 varv räta över alla maskor. Storlek 3 och 4 år: Det stickas totalt 4
vändningar. Sticka 56 (64) maskor räta, omslaget stickas tillsammans med den 43:e (49:e) maskan, vänd,
omslag, lyft 1 maska avigt, sticka avigt tillbaka, vänd och sticka räta hela varvet ut, omslaget stickas
tillsammans med 57:e (65:e) maskan, vänd, lyft 1:a maskan avigt, sticka avigt tillbaka. Sticka 1 varv räta
över alla maskorna.
Nederdel: Lägg upp 50 (62) 72 (84) maskor med fg 2 på st nr. 3½, sticka 5 varv slätstickning, börja med ett
avigt varv, de sista 3 maskorna på avigvarvet och på alla efterföljande aviga varv stickas räta. Nu stickas
vändvarv som beskrivet ovan. Efter avslutningen av dessa (det avslutas med ett rätvarv) byts till fg 3, *
sticka 1 varv räta från avigsidan och 2 varv slätstickning. Nu stickas vändvarv, 7 (7) 9 (9) varv slätstickning
över alla maskor och åter igen vändvarv, vartefter det igen byts färg*. Upprepa från * till *, ordningsföljd är:
Fg 2, fg 3, fg 4, fg 5, fg 1. När det är stickat ½ + 14 kilar, avslutas med ½ kil i färg 2, dvs. det stickas 2 varv
slätstickning och 1 gång vändvarv samt 3 (3) 5 (5) hela varv slätstickning. Nu är det stickat 15 (15) 15 (15)
kilar inkl. de 2 halva kilarna. Maska av.

Topp: Sy ihop nederdelen med maskstygn mittbak. På rundst nr. 3 plockas det upp 120 (128) 136 (144)
maskor i nederdelens översta kant. Sticka därefter med fg 1 1 v räta, 1 v aviga, 1 v räta, 1 v aviga. Byt till
rundst 3½ - 40/60 cm och slätstickning. Sätt en markör efter 30 (32) 34 (36) maskor (sidsömmen) och efter
60 (64) 68 (72) maskor (sidsömmen). Sticka 3 (3) 4 (5) cm slätstickning. Maska av till ärmhål så här: (lika för
alla storlekar), sticka till 3 maskor före sidsömsmarkeringen, maska av 6 maskor, sticka till 6 maskor före
nästa sidsömsmarkering, maska av 6 maskor, sticka varvet färdigt. Låt arbetet vila.
Ärmar: På strumpst nr. 3 läggs det upp 54 maskor med färg 1, sticka 1 v räta, 1 v avigt, fortsätt på detta sätt
med följande färgordning: Fg 5, fg 2, fg 3, fg 4. Byt till fg 1 på st nr. 3½ och slätstickning och fortsätt rakt upp
tills ärmen mäter 3 (3) 4 (7) cm. Maska av de första 3 och sista 3 maskorna på varvet och låt arbetet vila.
Sticka den andra ärmen på samma sätt.
Raglanintagning: Sticka in ärmarna över ärmhålsavmaskningen, det stickas 2 maskor tillsammans i de 4
sammanfogningarna (=1 maska från ärmen och 1 maska från fram- eller bakstycket). Raglanintagningarna
stickas på var sida av dessa maskor. Före raglanmarkeringen stickas 2 maskor vridet rätt tillsammans, efter
markeringen stickas 2 räta tillsammans. Intagningarna upprepas på vartannat v 12 (13) 15 (18) ggr, men när
det är 3 intagningar kvar (lika för alla strolekar), delas arbetet vid varvets början, och det stickas fram och
tillbaka. När intagningarna är klara, stickas 1 (1) 2 (2) varv. Byt till ränder i rätriller (2 varv i var fg) på varv
nr. 3, fg 4, fg 3, fg 2, fg 5 och avsluta med 3 varv räta med fg 1. Avmaska i räta från avigsidan.

Montering: Sy öppningen under ärmarna med maskstygn. Med virknål nr. 2½ virkas ett varv fasta maskor
runt i öppningen på ryggen, virka en träns till knapphål. Fäst trådar, sy i en knapp.

Design och mönster: Lis Skov Isle

