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Stickfasthet
Med slätstickning: 
27 maskor och 36 varv = 10x10 cm

Se instruktioner för grundläggande 
tekniker 

Bubbla: sticka (1 rm, 1 am, 1 rm, 1 am) i 
nästa m, vänd och sticka 4 am, vänd, 
4 rm, vänd, 4 am, vänd, sticka 4 rm 
tills, 1 m återstår.

Bakstycke
Lägg upp –a) 60 –b) 66 –c) 70 m. 
Sticka 2 varv omvänd slätstickning 
(aviga m på rätsidan), sticka sedan 
vanlig slätstickning (räta m på rät-
sidan).
Ärmhål: när bakstycket mäter  
–a) 13 cm –b) 15 cm –c) 17 cm,  
maska av i varje sida: 6 m 1 gång:  
[–a) 48 –b) 54 –c) 58 m]

När bakstycket mäter – a) 22 cm  
– b) 25 cm – c) 28 cm, maska av alla m.

Höger framstycke
Lägg upp –a) 44 –b) 47 –c) 50 m. 
Sticka 2 varv omvänd slätstickning, 
fortsätt sedan sticka omvänd slät-
stickning på de 5 m vid framkanten  
(i början av varv från rätsidan och i 
slutet av varv från avigsidan) och  
sticka vanlig slätstickning på övriga m.
När framstycket mäter 2 cm, sticka 
nästa varv från rätsidan, enligt föl-
jande: 
–a) 5 am, * 3 rm, 1 bubbla *, upprepa 
från * till * 9 ggr, 3 rm. 
–b) 5 am, * 3 rm, 1 bubbla *, upprepa 
från * till * 10 ggr, 2 rm. 
–c) 5 am, * 3 rm, 1 bubbla *, upprepa 
från * till * 11 ggr, 1 rm.
Halsringning: när framstycket mäter 
–a) 9 cm –b) 11 cm –c) 13 cm, minska 1 
m vid framkanten (5 m från kanten) på 
varje varv från rätsidan:  
–a) 23 ggr  
–b) 24 ggr 
–c) 26 ggr
OBS: för att minska, sticka 2 rm tills.
Samtidigt:
Ärmhål: när framstycket mäter  
–a) 13 cm –b) 15 cm –c) 17 cm, maska 
av i sidan (i början av nästa varv från 
avigsidan): 6 m 1 gång:  
[–a) 15 –b) 17 –c) 18 m] 

Babykofta BubbleINSTRUKTION

Storlek: 
–a) nyfödd –b) 3 månader –c) 6 månader
Modellen på bilden motsvarar storlek  
–b) 3 månader

Material
Baby Nature: –a) 3 –b) 3 –c) 4 nystan 
2 knappar

Stickor
Storlek 3 mm

Virknål
Storlek 2 mm



Axel: när framstycket mäter –a) 22 cm  
–b) 25 cm –c) 28 cm, maska av vid ärm-
hålet (i början av nästa varv från avig-
sidan):  
–a) 10 m 1 gång 
–b) 12 m 1 gång 
–c) 13 m 1 gång
Fortsätt sticka de resterande 5 m i omvänd 
slätstickning till framstycket mäter:  
–a) 32 cm –b) 36 cm –c) 40 cm, maska då 
av alla m.

Vänster framstycke
Sticka likadant som höger framstycke,  
men omvänt, till arbetet mäter  
–a) 22 cm –b) 25 cm –c) 28 cm.
Axel: maska av alla resterande m.

Ärmar
Lägg upp –a) 38 –b) 41 –c) 44 m. 
Sticka 2 varv omvänd slätstickning (aviga 
m på rätsidan), sticka sedan vanlig slät-
stickning (räta m på rätsidan) och öka 1 m i 
varje sida (2 m från kanterna): 
–a) växelvis vart 10:e och 12:e varv: 4 ggr.  
–b) växelvis vart 10:e och 12:e varv: 5 ggr. 
–c) vart 10:e varv: 6 ggr.
Samtidigt:
När ärmen mäter 2 cm, sticka nästa varv 
från rätsidan, enligt följande: 
–a) 3 rm, * 1 bubbla, 3 rm *, upprepa från  
* till * 8 ggr, 1 bubbla, 2 rm. 
–b) 4 rm, * 1 bubbla, 3 rm *, upprepa från  
* till * 9 ggr, 1 rm. 
–c) 4 rm, * 1 bubbla, 3 rm *, upprepa från  
* till * 9 ggr, 1 bubbla, 3 rm.
Totalt: –a) 46 –b) 51 –c) 56 m.
När ärmen mäter –a) 14 cm –b) 18 cm –c) 
20 cm, maska av alla m.
Sticka andra ärmen likadant.

Montering 
Sy plaggets alla sömmar med maskstygn.
Sy axelsömmarna.
Sy fast förlängningen av höger framkant 
vid halsringningen bak och sy ihop den 
med vänster framkant.
Passa ihop mitten av ärmen med axelsöm-
men och sy i ärmarna.
Sy sid- och underärmsömmarna.
Öglor för knappar: använd virknål och 
virka en ögla (1 ögla = 5 luftmaskor) på 
varje framstycke, där halsringningen börjar 
formas, stäng öglan med en smygmaska. 
Klipp av garnet och fäst alla ändar.
Sy fast en knapp på insidan av höger 
framstycke och en knapp på utsidan av 
vänster framstycke, vid öglorna.


