Blomstereng - en söt flickklänning
Design: Maria Bach Jensen
Inspirationen till denna klänning kommer
från en sommaräng fylld med doftande kamomill. Kjolen har en härlig vidd så att man
kan snurra så att den står ut, precis som små
prinsessor älskar att göra. De söta blommorna
broderas på till sist.
1:a svenska utgåvan - januari 2021 © Filcolana A/S
Svensk översättning: Maria Gustafsson
Material
200 (200) 250 (300) g Merci från Filcolana i färg 1130
(Light Peach)
En rest Merci från Filcolana i färg 1090 (White) och
616 (Mai Tai) till de broderade blommorna
1 knapp (8-10 mm diameter)
Rundsticka 2,5 mm och 3 mm, 80 cm
Virknål 3 mm
Eventuellt strumpstickor 2,5 mm och 3 mm
Stickmarkörer eller tråd i kontrastfärg
Storlekar
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl)
Mått
Passar till övervidd: 53-56 (57-60) 61-66 (67-70) cm
Övervidd: 56 (60) 68 (71) cm
Ärmlängd: 17 (25) 28 (31) cm
Hel längd: 44 (49) 54 (60) cm
Stickfasthet
26 maskor och 34 varv i slätstickning på sticka 3 mm
= 10 x 10 cm.
Stickstorleken är endast vägledande. Får du fler maskor/10 cm byter du till en grövre sticka, får du färre
maskor/10 cm byter du till en tunnare sticka.
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Speciella förkortningar
ö1h (högerlutande ökning): lyft upp tråden mellan 2
maskor, bakifrån och fram, på vänster sticka, sticka
den rät.
ö1v (vänsterlutande ökning): lyft upp tråden mellan 2
maskor på vänsterstickan, sticka den vridet rät.
1 ödhpt (överdragshoptagning) vänsterlutande hoptagning: lyft 1 maska rätt, sticka 1 rät maska, drag
den lyfta maskan över.
Arbetsgång
Klänningen stickas uppifrån och ner. Först stickar
man fram och tillbaka med ökningar för oket, sedan
sammanfogas arbetet och stickas runt. Ärmmaskorna
får vila och kroppen stickas med ökningar för kjolen.
Sedan stickas ärmarna och sist broderas blommorna
med mille fleur-stygn.
Ok
Lägg med sticka 2,5 mm upp 89 (89) 96 (96) maskor,
sticka fram och tillbaka. Sticka 3 varv rätstickning
(varv 1 = avigsidan).
Byt till sticka 3 mm, sticka 4 varv slätstickning.
På nästa varv placeras markörer på stickan och
ökningarna påbörjas (rätsidan): Sticka 5 räta, *ö1h,
sätt en markör på stickan, 2 räta, sätt en markör på
stickan, ö1v, 9 (9) 10 (10) räta *, upprepa *-* totalt
7 ggr, ö1h, sätt en markör på stickan, 2 räta, sätt en
markör på stickan, ö1v, 5 räta = 105 (105) 112 (112)
maskor.
Totalt 16 maskor ökade.
Sticka 3 varv slätstickning.
Öka på nästa varv (rätsidan): *Sticka räta maskor
till markören, ö1h, flytta markören till högerstickan, 2
räta, flytta markören till högerstickan, ö1v*, upprepa
*-* ytterligare 7 ggr, sticka räta maskor varvet ut.
Fortsätt att öka på detta sätt var 4:e varv till totalt
9 (11) 12 (13) ökningsomgångar = 233 (265) 288
(304) maskor.
Samtidigt, när arbetet mäter 7 (8) 8 (9) cm, sammanfogas arbetet för att stickas runt, sätt en markör

Sida 2
som visar varvets början.
Sticka 3 varv slätstickning efter sista ökningen. Oket
skall mäta 12 (14,5) 15,5 (17) cm, mät mitt fram.
Dela arbetet så att ärmar och kropp stickas var för
sig:
Sticka 33 (36) 41 (43) räta, sätt de följande 50 (60)
62 (66) maskorna på en tråd (ärm), lägg upp 6 nya
maskor under ärmen, 67 (73) 82 (86) räta, sätt de
följande 50 (60) 62 (66) maskorna på en tråd (ärm),
lägg upp 6 nya maskor under ärmen, 33 (36) 41 (43)
räta.
Kropp
Totalt 145 (157) 176 (184) maskor. Sticka slätstickning runt till arbetet mäter 7 (8) 9 (10) cm från
delningen.
Kjol
På nästa varv ökas för kjolen: Sticka *1 rät, ö1v *,
upprepa *-* varvet ut = 290 (314) 352 (368) maskor.
Sticka slätstickning runt till hela klänningen mäter 44
(49) 54 (60) cm.
Gör en vikkant: sticka 1 varv aviga maskor, sticka 2
cm slätstickning. Maska av samtliga maskor.
Ärmar (båda stickas lika)
Sätt ärmens 50 (60) 62 (66) maskor på en 3 mm
sticka och plocka upp 6 nya maskor i botten av ärmhålet = 56 (66) 68 (72) maskor. Sätt en markör som
visar varvets början mitt i de 6 nya maskorna.
Sticka 2 (2) 3 (4) cm slätstickning runt.
Minskningsvarv: 1 rät, 2 räta tillsammans, sticka
räta maskor till 3 maskor före markören, 1 ödhpt 1
rät.
Upprepa dessa minskningar med 1,5 cm mellanrum
totalt 9 (13) 14 (15) ggr = 38 (40) 40 (42) maskor.
Fortsätt sticka slätstickning runt till ärmen mäter 16
(24) 27 (30) cm från ärmhålet. Sticka 1 avigt, 1 rätt
och 1 avigt varv. Avmaska alla maskorna rätt.
Montering
Fäst alla trådändor.
Virka en luftmaskkedja till knäppögla, anpassa
längden till knappens storlek. Sy fast öglan överst i
sprundet på bakstycket och sy i knappen på motstående sida.
Vik upp kanten, längst ner på kjolen, kasta fast den
mot avigsidan, se till att sömmen inte stramar.
Broderi
Brodera blommor utspridda på kjolen. Börja med
blommans mitt som broderas med plattsöm och
orange garn (använd enkelt garn). Brodera sedan
blommornas kronblad med mille fleur-stygn (kedjestygn i en ring), använd dubbelt garn. Gör 5 kronblad
på varje blomma.
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