Baby Blizzard

Storlekar:

0-3 mån (mått över bröstet: 16 inches/40 cm)
3-6 mån (mått över bröstet: 17 inches/43 cm)
6-12 mån (mått över bröstet: 18 inches/45 cm)
12-24 mån (mått över bröstet: 20 inches/51 cm)

Stickfasthet:

20 m och 28 varv / 10 cm slätstickning.

Material:

Ca 120/160/200/230 meter garn.
Garnförslag: Drops Karisma, Drops Muskat, Artesano Superwash Merino
3.5 mm stickor, eller storlek för att nå stickfastheten.
Visade plagg:

Extra:
4 stickmarkörer
6 eller fler små knappar

Vit: Strl 3m, använde 116 m Sandnes Garn Duett
Senap: Strl 6m, (kort version) använde 135 m Artesano Superwash Merino

Krage:
Lägg löst upp 55/61/65/68 m.
(Till exempel med korsuppläggning över två stickor.)
Sticka vriden resår:
Varv 1: *1a, 1r gmb*, upprepa *-* till slutet.
Varv 2: Arbeta maskor som de visar sig; sticka aviga maskor
aviga gbm, och sticka räta maskor räta.
Upprepa varv 1-2 en gång till

Ok:
Raglan start
Varv 5 (RS):
Sticka räta maskor: 7/8/9/10 m, fbm, pm, fbm, 8/9/10/10 m,
fbm, pm, fbm, 14/16/16/17 m, fbm, pm, fbm, 8/9/10/10 m,
fbm, pm, fbm, 6/7/8/9 m, 2rtills, omsl (1:a knapphålet), 2r.
Varv 6: 4r, aviga maskor till sista 4 m, 4r.

Förkortningar

R = räta
A = aviga
m = maska/maskor
omsl = omslag
pm = placera markör
lm = lyft markör
2rtills = 2 m räta tillsammans
gbm = genom bakre
maskbågen
fbm = sticka nästa m i främre
och bakre maskbågen
llss = lyft 1 m, lyft 1 m, sticka
samman maskorna gbm

Kom ihåg att göra knapphål vart 8e varv längst dem högra rätstickade kanten, tills du gjort 6 st (eller
valfritt antal).
Knapphål: Från rätsidan, över de sista fyra maskorna på varvet; 2rtills, omsl, 2r.
Raglanökning
RS: (Sticka räta tills sista m före markören, fbm, lm, fbm) 4 gånger, sticka resten av maskorna räta.
AS: 4r, aviga m tills sista 4 m, 4r.
Upprepa raglanökningen tills du gjort totalt 12/12/13/14 ökningar (inkluderat raglanstarten), avsluta
med AS.
151/157/169/180 m på stickorna.

Dela för ärmar:
RS: *Sticka till markör, ta bort markör, sätt m till
nästa markör (ärm) på en tråd, ta bort markör*.
Upprepa *-* en gång till. Sticka resten av
maskorna räta.
AS: 4r, 2a, pm, 16/18/20/22 aviga, pm, aviga till
sista 4 m, 4r.
83/87/93/100 m på stickorna.

Mönster och kropp:
Tips: Tänk på att sticka spetsmönstret lite hårdare, eftersom stickfastheten verkar vara lösare här.
RS: Räta till markör, lm, (omslag, llss) 8/9/10/11 gånger, lm, 6r.
AS: 4r, aviga till sista 4 m, 4r.
Upprepa dessa två varv totalt 8/9/10/11 gånger.
Ta bort markörer och sticka slätstickning tills du nästan når önskad längd.
Avsluta med 4 varv vriden resår (se krage).
Avmaska löst i mönster.
(För den korta versionen i gult stickade jag 3 varv slätstickning efter mönsterpartiet, och sedan vriden resår.)

Ärmar:
Sätt ärmmaskorna tillbaka på stickorna.
Plocka upp 2 m under armen, och placera markör för att markera början på varvet.
Sticka 3 varv slätstickning. Avsluta med 4 varv vriden resår.
Maska av löst i mönster.
Upprepa för den andra ärmen.
Blocka plagget, fäst trådar, sy fast knappar och
leta upp en kall bebis att värma upp!

Jag är så glad att du tagit dig ända hit! ^.^
Kika in på www.yarn-madness.com för att
hitta mina andra monster!

