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Matilda doll’s sweater - Wavy version Wavy Fraya 
100% Cotton 
100 g = 200 m

100 g
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FRAYA 7032

GARN

GARNÅTGÅNG

STICKFASTHET

TILLBEHÖR

STICKOR

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
v = varv
rm = rät maska
am = avig maska
vr = vriden

tills = tillsammans 
 Ta in på vänster sida om  
 maskmarkören: 2 r vr tills 
 Ta in på höger sida om  
 maskmarkören: 2 r tills
musch = (1 rm, 1 am, 1 rm) i samma maska,  
 vänd arbetet, 3 am, vänd arbetet, 3 rm, 
 dra andra och tredje maskan över den  
 första. Du har nu en musch

Dock koftan stickas nerifrån och upp, på rundsticka, fram och tillbaka.. Först stickas bålen (fram- 
och bakstycke i ett), sedan de två ärmarna och till sist stickas alla delarna ihop.

BÅL:
Lägg upp 67 m och sticka resårstickning – 1 am, 1 rm – avsluta med 1 am. Vänd till rätsidan och 
sticka resår nästa varv – 1 rm, 1 am – avsluta med 1 rm. Sticka ett v resår till – 1 am, 1 rm – avsluta 
med 1 am. 
Fortsätt med 4 v slätstickning där du stickar rätt på rätsidan.
Nästa varv: 3 rm, *musch, 5 rm*, upprepa från * till * till de sista 4 m, sticka en musch, 3 rm.
Nästa varv: Avigt.
Sticka 4 v slätstickning där du stickar räta på rätsidan.
Nästa varv: 6 rm, *musch, 5 rm*, upprepa från * till * till de sista 7 m, sticka en musch, 6 rm.
Nästa varv: Avigt.
Trä alla maskor på en hjälptråd och lägg arbetet åt sidan.

ÄRMAR:
Lägg upp 19 m på sticka nr 3 ½. Sticka resårstickning som bålen, men med 19 m istället för 67 m. 
Fortsätt sedan med 4 v slätstickning (räta på rätsidan). Sticka ett varv till med muscher så här:
Nästa varv: 3r,*musch, 5r*, upprepa från *till* till de sista 4m, sticka musch, 3r.
Nästa varv: avigt.
Sticka 4 varv slätstickning.
Nästa varv: 6r, *musch, 5r*, upprepa från *till* till de sista 7m, sticka musch, 6r.
Nästa varv: avigt.
Sticka 4 varv slätstickning.
Nästa varv: 3r *musch, 5r*, upprepa från *till* till de sista 4m, sticka musch, 3r.
Sticka ett varv avigt, sätt maskorna masker på hjälplinjer. Sticka en ärm mer.

STICKA IHOP ALLA DELAR PÅ RUNDSTICKA NR 3½:
Börja från rätsidan av fram-/bakstycket. Sticka 18 rm, sätt en maskmarkör, sticka maskorna från 
en ärm rm, sätt en maskmarkör, sticka 31 rm från bålen, sätt maskmarkör, sticka maskorna från 
den andra ärmen rm, sätt maskmarkör, sticka 18 rm från fram-/bakstycket.
Nästa: Sticka alla maskor avigt.
Sticka ett v rm till och minska samtidigt 1 m på varje sida om maskmarkörerna, så att du totalt 
minskar 8 m.
Sticka nästa varv avigt.

Fortsätt med att minska 8 maskor på vartannat varv och sticka samtidigt muscher enligt 
beskrivningen på vart 6:e varv. 
Sticka enligt beskrivningen till du har 41 maskor kvar, fördelade enligt följande: 10 m kvar på varde-
ra sida av bakstycket, 3 m kvar på ärmarna och 15 m kvar på framstycket.
Sticka resårstickning – 1 rm, 1 am – avsluta med 1 rm. Sticka 2 v resårstickning till och maska av 
alla maskor.

MONTERING:
Fäst alla garnändar och pressa lätt. Virka ett knapphål i nacken och ett till längre ner på bakstycket. 
Sy ihop ärmarna och sy sedan fast knappar i ryggen. 

Wavy: 18 m x 27 v

4 maskmarkörer, tråd för att hålla 
lösa maskor, liten virknål för  
knapphål, 2 knappar 10–15 mm

Rundsticka nr 3½


