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#CHILDSPLAYCARDIGAN

child ś play cardigan - lavish version

EN LITEN ÖVERKOMLIG SAK – ÄVEN OM DU ÄR NYBÖRJARE. BÖRJAR UPPIFRÅN OCH STICKAR ANTINGEN BARA 
RÄTA ELLER EN LITEN VARIATION MED RÄT- OCH AVIGMASKOR. TA UT FÖR ÄRMAR ENLIGT BESKRIVNINGEN OCH 
STICKA DEM ANTINGEN MED STRUMPSTICKOR ELLER MAGIC LOOP-METODEN. DET TAR INTE SÅ LÅNG STUND 
FÖRRÄN DU PLÖTSLIGT TROLLAT FRAM DEN SÖTASTE CARDIGAN SOM KAN ANVÄNDAS PÅ BÅDE RÄT- OCH AVIG-
SIDAN. DET ÄR LITE FUSK MEN KANTMASKORNA ANVÄNDS SOM KNAPPHÅL – SMART VA! ♥
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child ś play cardigan - lavish version
62 (68) 74 (86) 92  

Lavish Fraya 
50% Cashmere + 50% Extrafine 
Merino 
25 g = 100 m

#CHILDSPLAYCARDIGAN

Non Commercial - You may not use this 
material for commercial purposes.
Copyright © FRAYAYARN.COM

FRAYA 6050

STORLEKAR

GARN

GARNÅTGÅNG

STICKFASTHET

TILLBEHÖR

VARIATION

STICKOR

MÅTT
FÖRKORTNINGAR:

OBS: Storleken på stickorna är 
endast en vägledning. Stickar du 
hårdare än stickfastheten ska du gå 
upp i storlek på stickorna – stickar 
du lösare ska du gå ner i storlek på 
stickorna.

m = Maska
r = Rät
v = Varv
a = Aviga
km = Kantmaska: Lyft första maskan
tills = Tillsammans
mm = Maskmarkör
int = Intagning i ärm: Starta vid mas- 
 markören med 2 r, 2 r vr tills, sticka  
 rät fram till 4 m innan maskmarkören,  
 2 r tills, 2 r.

höger utt = Höger uttagning: Plocka upp länken  
 mellan två maskor bakifrån med  
 vänster sticka och sticka den rät i  
 främre länken.
vänster utt = Vänster uttagning: Plocka upp  
 länken mellan två maskor framifrån  
 med vänster sticka och sticka den rät i  
 bakre länken.
 
 Nya maskor stickas aviga på avigsidan.

BAS BESKRIVNING - CARDIGAN MED RÄTA VARV
Lägg upp 51 (53) 57 (59) 59 m på rundsticka 80 cm nr 4. 
Sticka 3 varv räta, glöm inte kantmaskan i början av varje varv. 
Sätt en maskmarkör efter 10 (10) 11 (12) 12 m, (vänster framstycke), efter 7 (7) 7 (7) 7 m (vänster 
ärm), efter 17 (19) 21 (21) 21 m (bakstycke), efter 7 (7) 7 (7) 7 m (höger ärm), de sista 10 (10) 11 
(12) 12 m är höger framstycke.
Sticka ett varv med uttagningar så här:
Rätsidan: Km, *sticka rät till 2 m före mm, höger utt., 1 a, 1 r, mm, 1 r, 1 a, vänster utt.*, upprepa 
från * till * till de sista 8 (8) 9 (10) 10 m på höger framstycke som stickas räta.
Avigsidan: Km, sticka alla maskor räta.
Fortsätt dessa två varv där du på vartannat varv tar ut 1m på varje sida om maskmarkören. När det 
är 23 (24) 26 (29) 31 m på framstycket, 33 (35) 37 (41) 45 m på ärmar och 43 (47) 51 (55) 59 m 
på bakstycket ska arbetet delas så att framstycke och bakstycke stickas ihop och ärmmaskorna får 
vila, avsluta med ett avigt varv. 
Kroppen:
Km, sticka de 22 (23) 25 (28) 30 m på vänster framstycke, sätt ärmmaskorna på en bit garn eller 
en maskhållare, lägg upp 4 m och sätt en mm i mitten av dessa, sticka bakstycke 43 (47) 51 (55) 
59 m, sätt ärmmaskorna på en bit garn eller en maskhållare, lägg upp 4 m och sätt en mm i mitten 
av dessa, sticka de sista 23 (24) 26 (29) 31 m. 
Sticka nästa varv rät och glöm inte kantmaskan i början av varvet.
Nästa rätvarv börjar med en km, *sticka rät till 2 m innan mm, 1 a, 1 r, mm, 1 r, 1 a*, upprepa från * 
till * en gång till och sticka resten av varvet rät.
På nästa varv stickas alla maskor rät.
Fortsätt med att sticka rät till 2 m innan mm, 1 a, 1 r, mm, 1 r, 1 a, resten av varvet stickas rät. 
Fortsätt till arbetet mäter 21 (22) 24 (26) 27 cm.
Avmaska alla maskor. 

Ärmar:
Sätt ärmmaskorna på strumpstickor nr 4 eller rundsticka 80 cm nr 4 om du använder Magic Loop 
metoden. 
Plocka upp 4 m i ärmhålet och sätt en maskmarkör i mitten. Nu är det totalt 37 (39) 41 (45) 49 m.
Fortsätt med att sticka växelvis ett varv rät och ett varv avigt, ta in 1 m på varje sida om mm på vart 
6:e varv till det är 25 (25) 27 (27) 27 m kvar. Fortsätt att sticka till arbetet mäter 16 (18) 20 (22) 24 
cm från ärmhålet. Avmaska alla maskor.
Sticka den andra ärmen på samma sätt.

Montering:
Fästa alla trådar och pressa lätt. Det kommer att bildas små hål längs kanten på grund av kant-
maskorna, dessa fungerar som knapphål. Sy fast knappar jämnt fördelat på ena sidan.

I rätstickning på sticka nr 4: 
20 m x 38 varv = 10 cm 

Maskmarkörer och maskhållare till 
ärmar, små knappar

Cardiganen kan stickas med ränder i 
pärlstickning och slätstickning

Rundsticka 80 cm nr 4, eventuellt 
strumpstickor nr 4

½ övervidd ca
24 (26)  28 (29) 31 cm
Längd ca 
21 (22)  24 (26)   27 cm

100 (100) 150 (150) 150 g
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