Version 1

90213 BARBIEKLÄDER
GARNKVALITÉ Miniakryl (förpackning om 10 nystan) 1 nyst ca 10 g = 36 m
MASKTÄTHET 14 m slätstickning på stickor 3 = 5 cm - eller anpassa till det nr på stickor Du måste ha för att få 14 m på 5 cm.
90213 (A) KORT KLÄNNING MED MATCHANDE HÅRBAND & VÄSKA
GARNÅTGÅNG 2 nyst cerise räcker till hårband och väska + lite gult garn till broderad blomma
90213 (B) KJOL,VÄST & HALTERNECK
GARNÅTGÅNG/KJOL + VÄST Ca 1½ nyst av färg plommon
GARNÅTGÅNG/HELTERNECK (Framstycke fg. cerise och bakstycke fg. plommon) Ca 1/4 nyst av vardera färg, cerise och plommon

90213 (C) LÅNGKLÄNNING MED VOLANG OCH HANDVÄSKA
GARNÅTGÅNG/KLÄNNING Ca 1½ nyst lime + ½ nyst mörkgrön
GARNÅTGÅNG/VÄSKA Restgarn av mörkgrön
90213 (D) LUVJACKA OCH BYXA MED FICKOR
GARNÅTGÅNG/LUVJACKA Ca 1½ nyst av färg orange
GARNÅTGÅNG/BYXOR Ca 1 nyst av färg svart
90213 (E) RANDIG TRÖJA, TIGHTS OCH VÄSKA
GARNÅTGÅNG/BYXA Ca 1½ nyst av färg röd
GARNÅTGÅNG/TRÖJA Ca ½ nyst av vardera färg, röd, gul, turkos och lime
GARNÅTGÅNG/VÄSKA Restgarn från tröjan
90213 (F) BYXA OCH PONCHO
GARNÅTGÅNG/BYXA Ca 1 nyst av färg vit
GARNÅTGÅNG/PONCHO Ca 1½ nyst turkos + ca 1/4 nyst av vardera färg gul, lime, plommon.
STICKOR Nr 2½ och 3
VIRKNÅL Nr 2½
TILLBEHÖR B = ca 3 cm resårtråd, C = 1 st knapp, D = ca 3 cm resårtråd, E = 1 st knapp + ca 3 cm resårtråd, F = 1 st knapp + ca 3
cm resårtråd.
MOSSTICKNING
Varv 1: 1 rm, 1 am. Upprepa dessa m
Varv 2: am på rm och rm på am.
Upprepa dessa 2 v hela tiden.
90213 (A) KORT KLÄNNING MED MATCHANDE HÅRBAND & VÄSKA
BAKSTYCKE
Klänning: Lägg med stickor 3 och cerise färg upp 44 m och sticka 4 varv slätstickning. På nästa v görs ett hålvarv enligt följande:
1 kantm, *1 rm, 2 m tills, 1 omslag. Upprepa från * varvet ut och sluta v med 1 rm, 1 kantm. Sticka ytterligare 5 v slätstickning. Övergå
till att sticka mosstickning tills arbetet mäter 9 cm, nu minskas jämnt fördelat över v till 17 m.
Sticka slätstickning i 5 cm, sista v rätt frånavigsidan. Maska av, ej för fast.
FRAMSTYCKE
Stickas lika som bakstycket.
HÅRBAND
Virka med virknål nr 2½ lm i ca 25 cm. Virka 1 v sm över dessa lm. Tag av garnet och fäst väl.
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MONTERING
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy sidsömmarna.
Axelband 1: Virka med virknål nr 2½ direkt på bakstycket 14 lm, fäst i framstycket. Virka 1 v sm över dessa lm, Tag av garnet och
fäst väl. Virka ett likandant axelband till. Brodera en blomma mitt fram på framstycket.
HANDVÄSKA
Lägg med stickor 2½ och ceris färg upp 10 m och sticka resår 1 rm, 1 am i 2 v. Byt till stickor 3 och sticka 9 v släts., nästa varv från
avigsidan stickas rät = vikvarv. Sticka ytterligare 10 v slätstickning. Byt till stickor 2½ och sticka 2 v resår.
Maska av i resår.
Handtag: Virka med virknål 2½ 10 lm med början i 4:e m på ena sidan på väskan hoppa över 3 m fäst nu lm i väskan. Gör ett likadant
handtag på andra sidan väskan. handväskan: Sy ihop sidorna. Brodera en liten blomma på framstycket på väskan.
90213 (B) HELTERNECK, VÄST & KJOL
KJOL
Lägg med st nr 3 och plommon fg upp 46 m och sticka 1 rät v. Övergå till slätst. När arbetet mäter 2 cm minskas 1 m i var sida.
Upprepa var cm ytterligare 3 ggr. När arb mäter 10 cm minskas 7 m jämnt fördelat över v. Byt till st nr 2½ och sticka resår 1 rm, 1 am
i 2 v. Maska av i resår.
VÄST
Bakstycke: Lägg med st nr 3 och plommon fg upp 19 m och sticka 1 rät v. Övergå till att sticka slätst i 3 cm. Maska av 2 m i var sida
för ärmhål. När arbetet mäter 5 cm sätts de mittersta 5 m på en tråd för nacken och var sida stickas för sig. Avm ytterligare 1 m för
nacken. När arbetet mäter 6 cm avm resterande m för axeln. Andra sidan stickas lika, men åt motsatt håll.
VÄNSTER FRAMSTYCKE (B)
Lägg med st nr 3 och plommon fg upp 10 m och sticka 1 rät v. Övergå till att sticka slätst utom på de 2 yttersta m i framkanten som
hela tiden stickas i rätstickning. Vid 3 cm maskas 2 m av i sidan för ärmhål lika som bakstycket. När arbetet mäter 4 cm sätts de
yttersta 2 m på en tråd. Avm ytterligare 1,1 m för halsringningen. När arbetet mäter 6 cm avm resterande m för axeln.
HÖGER FRAMSTYCKE
Stickas lika som vänster framstycke, men åt motsatt håll.
HELTERNECK
Fram och bakstycket stickas med 2 olika färger. Framstycke: Lägg med st nr 2½ och rosa fg upp 17 m och sticka 1 v resår 1 rm och 1
am, byt till st nr 3 och sticka slätst. tills arb. mäster 5 cm. Sticka 1 v rätst. Byt till st nr 2½ och sticka 1 v från avigsidan i resår 1 rm och
1 am, maska av från rätsidan.
BAKSTYCKE
Stickas lika men med färg plommon.
MONTERING
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och lå dem torka. Kjol: Sy ihop kjolen baktill. Tränsa en resårtråd i linningen.
Väst: Sy axelsömmarna. Halskant: Plocka med st nr 2½ och plommon fg upp ca 34 m runt halsringningen (maskorna från trådarna
inräknade) och sticka 1 v rätst. Maska av. Ärmkanter: Plocka med st nr 2½ och plommon upp ca 24 m runt ärmkanten och sticka 1 v
rätst. Maska av. Sy sidsömmarna.
Helterneck: Sy ihop sidsömmarna. Virka med virknål nr 2½ och rosa fg ca 35 lm fäst med 1 sm mitt på framstycket fortsätt virka ca
35 lm. Tag av garnet och fäst. Brodera 3 små stjärnor mitt fram på framstycket.
90213 (C) LÅNGKLÄNNING MED VOLANG OCH HANDVÄSKA
KLÄNNING
Bakstycke: Lägg med st nr 3 och lime fg upp 19 m och sticka resår 1 rm, 1 am i 21 cm. Nu görs 1 intagning i början och slutet av de
följande 5 v (intagning = 2 m tills). Sticka 1 v. Maska av, i resår.
FRAMSTYCKET
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Stickas lika som bakstycket
VOLANG
Lägg med st nr 2½ och mörkgrön fg upp 69 m och sticka 2 v rätst. Byt till st nr 3 och slätst. Maska av när arbetet mäter ca 2½ cm.
Sticka 2 volanger med mörkgrön fg och 1 volang med ljusgrön färg.
VÄSKA
Lägg med st nr 2½ och mörkgrön färg upp 10 m och sticka resår 1 rm, 1 am i 2 v. Byt till st nr 3 och sticka 9 v slätst. nästa varv från
avigsidan stickas rät = vikvarv. Sticka ytterligare 10 v slätst. Byt till st nr 2½ och sticka 2 v resår. Maska av i resår.
Handtag: Virka med virknål nr 2½ 10 lm med början i 4:e m på ena sidan på väskan hoppa över 3 m fäst nu lm i väskan. Gör ett
likadant handtag på andra sidan väskan.
MONTERING
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop sidsömmarna men lämna öppet för sprund nertill på vänster sida ca
5 cm. Näst ihop ena sidan av halskanten, gör en hank och knapp i andra sidan halskanten. Rynka volangen och sy fast dem på
klänningen. Den 1:a volangen sys precis vid sprundet och det 2 andra precis under varandra.
Väskan: Sy ihop sidorna. Brodera en blomma på framstycket på väskan.

90213 (D) LUVJACKA OCH BYXA MED FICKOR
BYXA
Lägg med st nr 3 och svart fg upp 19 m och sticka 1 varv rätst. Övergå till att sticka slätst. När arbetet mäter 2 cm ökas 1 m i var sida
varannan cm 2 ggr = 23 m. Vid 13 cm avmaskas 2 m i var sida. På nästa varv från rätsidan minskas 1 m på var sida om de 5
mittersta m = lyft 1 m, sticka 1 m, drag den lyfta m över den stickade, sticka 5 m, sticka 2 rm tills.
Upprepa denna minskning med 3 v mellanrum 2 ggr. Byt till st nr 2½ och sticka resår 1 rm, 1 am i 2 v. Maska av i resår.
Sticka ett ben till.
Fickor: Lägg med st nr 3 och svart färg upp 7 m och sticka 8 varv slätst. Maska av. Sticka 2 fickor.
LUVJACKA
Bakstycket: Lägg med st nr 2½ och orange fg upp 19 m och sticka resår 1 rm, 1 am i 3 v. Byt till st nr 3 och sticka slätst. Samt öka 1
m i var sida på 1:a v. När arb mäter 4 cm avmaskas 2 m i var sida för ärmhål. Fortsätt sticka slätst utom på de 2 yttersta m i var sida
som hela tiden stickas i rätst. När arbetet mäter 7 cm avmaskas de mittersta 7 m och sticka var sida för sig. Avmaska ytterligare 1 m
för halsringningen. Vid 8 cm avmaskas resterande m för axeln. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika som bakstycket tills arb. mäter 6 cm, då avmaskas de mittersta 5 m för halsringningen. Avm ytterligare 1,1 m
för halsringning. Vid 8 cm avmaskas resterande m för axeln. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
Kapuschong: Lägg upp 49 m och sticka resår 1 rm, 1 am 4½ cm. Nu avmaskas 8,8 m i var sida. Maska av resterande på en gång.
MONTERING
Byxa: Sy ihop byxan. Tränsa en resårtråd i linningen. Luvjacka: Sy ihop axlesömmarna och sidsömmarna. Sy ihop kapuschongen
baktill. Passa in den runt halsringningen och sy fast den.
90213 (E) RANDIG TRÖJA, TIGHTS OCH VÄSKA
TIGHTS
Lägg med st nr 3 och röd fg upp 17 m och sticka resår 1 rm, 1 am. När arbetet mäter 2 cm ökas 1 m i var sida med 1 cm mellanrum 5
ggr = 27 m. Vid 13 cm avmaskas 2 m i var sida. På nästa varv från rätsidan minskas 1 m på var sida om de 5 mittersta m = lyft 1 m,
sticka 1 m, drag den lyftade m över den stickade, sticka 5 m, sticka 2 rm tills. Upprepa denna minskning med 3 v mellanrum 2 ggr. Byt
till st nr 2½ och sticka resår 1 rm, 1 am i 2 v. Maska av i resår. Sticka ett ben till.
RANDNING
4 v gul, 4 v turkos, 4 v lime, 4 v röd. Upprepa dessa varv.
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TRÖJA
Bakstycke: Lägg med st nr 2½ och röd fg upp 21 m och sticka resår 1 rm, 1 am i 3 v. Byt till st nr 3 och randning, sticka slätst. samt
öka 1 m i var sida på 1:a v. När arbetet mäter 7 cm sätts de mittersta 5 m på en tråd och sticka var sida för sig. Avmaska ytterligare 1
m för halsringningen. Vid 8 cm avmaskas resterande m för axeln. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
FRAMSTYCKE (E)
Lägg upp och sticka lika som bakstycket tills arbetet mäter 6 cm då sätts de mittersta 3 m på en tråd för halsringningen och var sida
stickas för sig. Avmaska ytterligare 1 m 2 ggr för halsringningen. När arbetet mäter lika som bakstycket avmaskas resterande m för
axeln. Andra sidan stickas lika, men åt motsatt håll.
ÄRMAR
Lägg med st nr 2½ och röd fg upp 14 m och sticka resår 1 rm, 1 am i 3 v. Byt till st nr 3 och randning, sticka slätst.
Öka 1 m i var sida med 1 cm mellanrum 2 ggr= 18 m. När arbetet mäter 7 cm avmaskas alla m, ej för fast.
VÄSKA
Lägg med st nr 2½ och gul färg upp 10 m och sticka resår 1 rm, 1 am i 2 v. Byt till st nr 3 och sticka slätst. enligt följande: 4 v röd, 2 v
lime, 3 v röd nästa varv från avigsidan stickas rät = vikvarv, 4 v röd, 2 v lime, 4 v röd. Byt åter till st nr 2½ och gul fg samt sticka 1 rm,
1 am i 2 v. Maska av i resår.
MONTERING
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Byxa: Sy ihop byxan. Tränsa en resårtråd i linningen.
Tröjan: Sy höger axelsöm. Halskant: Plocka med st nr 2½ och röd fg upp ca 30 m och sticka resår 1 rm,1 am i 6 v. Maska av i resår.
Sy vänster axelsöm. Lämna halskanten öppen. Gör en hank och sy i en knapp i halskanten. Sy i ärmarna. Sy ärm- och sidsömmar.
Väskan: Vik väskan i vikvarvet och sy till sidsömmarna. Axelrem: Virka lm med virknål nr 2½ och röd fg tills arb mäter ca 13 cm. Virka
1 v sm över dessa lm. Sy i axelremmen i var kortsida på väskan.
90213 (F) PONCHO OCH VITA BYXOR
BYXA
Lägg med st nr 3 och vit fg upp 19 m och sticka1 varv rätstickning. Övergå till att sticka slätst.
När arbetet mäter 2 cm ökas 1 m i var sida varannan cm 2 ggr = 23 m. Vid 13 cm avmaskas 2 m i var sida. På nästa varv från
rätsidan minskas 1 m på var sida om de 5 mittersta m = lyft 1 m, sticka 1 m, drag den lyfta m över den stickade, sticka 5 m, sticka 2
rm tills. Upprepa denna minskning med 3 v mellanrum 2 ggr. Byt till st nr 2½ och sticka resår 1 rm, 1 am i 2 v. Maska av i resår. Sticka
ett ben till.
PONCHO
Lägg med st nr 3 och turkos fg upp 61 m och sticka 3 v rätst. Övergå till att sticka slätst. Nu minskas 1 m i var sida innanför kantm
vartannat v tills det finns 35 m på stickan. OBS! Efter 4 varv slätst stickas mönstret in enligt diagram. När det finns 35 m på stickas
enligt följande: Fortsätt minska i kanterna som förut, men nu stickas även de 3 mittersta m tills. Upprepa den mittersta minskningen
först vart 4:e v 1 gång och därefter vartannat v tills det finns 21 m på stickan. Nu sätts de yttersta 3 m i framkanten på en tråd för
halsringningen, fortsätt med minskningen mitt på arbetet och i andra kanten. Avm ytterligare 1,1,1 m för halsringningen. Sätt
resterande 6 m på en tråd.
Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
MÖSSA
Lägg med st nr 2½ och turkos fg upp 38 m och sticka resår 1 rm, 1 am i 2 v. Byt till st nr 3 och sticka slätst. Sticka enligt följande: 2 v
turkos, 2 v gul, 2 v lime, 2 v plommon därefter med turkos tills arbetet mäter 3 cm. Nu minskas 8 m jämnt fördelat över v. Upprepa
denna minskning med 3 v mellanrum ytterligare 2 ggr = 14 m. På nästa v från rätsidan stickas maskorna ihop 2 och 2. Sticka det
aviga varvet. Tag av garnet och drag genom de återstående m och fäst väl. Öronlappar: Lägg med st nr 3 och turkos fg upp 5 m och
sticka resår 1 rm, 1 am i 3 v. Minska 1 m i var sida och sticka v tillbaks. På nästa v stickas enligt följande: lyft 1 m, 2 rm tills, drag den
lyfta m över. Tag av garnet, Sticka ytterligare 1 öronlapp.
MONTERING
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar och låt dem torka.
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BYXA
Sy ihop byxan och och tränsa en resårtråd i linningen.
PONCHO
Sy ihop ponchon både baktill och framtill men lämna en öppning på ca 1½ cm framtill på ponchon.
Krage: Plocka med st nr 2½ och turkos fg upp ca 28 m runt halsringningen (maskorna från trådarna inräknade) och sticka resår 1 rm,
1 am i 3 cm. Maska av i resår. Vik kragen utåt och sy en hank och en knapp i öppningen framtill.
Mössa: Sy ihop mössan baktill. Gör en tofs av turkos fg och fäst upptill på mössan. Gör 2 små snoddar och fäst en i vardera
öronlapp. Passa in öronlapparna på mössan och sy fast dem.
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Tips & Råd
Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i
samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med
tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från
parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan
färgerna.

Förkortningar
Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre
maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm=flytta markör,
fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska,
m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta
maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv,
vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning
Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe,
enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm=flytta markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger,
hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor,
mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe,
st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel
stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
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