Ava

- en söt babyklänning

Design: Rachel Søgaard
En lite klänning stickad i Merci, den härligaste
blandningen av ull och bomull. Klänningen kan
användas med endast en body och bara ben
eller med strumpbyxor och långärmad tröja
under. Stickar du hängslena extra långa är det
bara att flytta knapparna när barnet växer.
1:a utgåvan - april 2020 © Filcolana A/S
Svensk översättning: Maria Gustafsson
Material
Färg A: 50 (50) 100 (100) g Merci från Filcolana i färg
1636 (Papaya)
Färg B: 50 g (samtliga storlekar) Merci från Filcolana i
färg 1130 (Light Peach)
Rundsticka 3 mm, 40 cm
Strumpstickor 3 mm
Stickmarkörer eller garn av kontrastfärg.
2 knappar
Storlekar
0-3 mån/56 cl (6-9 mån/74 cl) 12 mån/ 86 cl (24
mån/92 cl)
Mått
Passar till övervidd: 39-43 (44-48) 49-53 (54-58) cm
Vidd längst ner: 63 (67) 71 (75) cm
Midjevidd: 43 (47) 51 (55) cm
Längd från nederkant till överst på bröstlappen: 35
(39) 43 (47) cm
Stickfasthet
28 maskor och 36 varv slätstickning på sticka 3 mm
= 10 x 10 cm.
Förkortningar
1 ödhpt (överdragshoptagning): lyft 1 maska rätt,
sticka 1 rät maska, drag den lyfta m över.
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Pärlresår (stickad runt)
Varv 1: *1 rät maska, 1 avig maska*, upprepa *-*
varvet ut.
Varv 2: Räta maskor.
Upprepa dessa 2 varv.
Pärlresår (stickad fram och tillbaka)
Varv 1 (rätsidan): Räta maskor.
Varv 2: *1 rät maska, 1 avig maska*, upprepa *-*
varvet ut.
Upprepa dessa 2 varv.
Arbetsgång
Klänningen stickas nerifrån och upp. Arbetet delas vid
midjan varpå bröstlappen stickas fram och hängslen
bak.
Kjol
Lägg på rundsticka 3 mm med färg A upp 176 (188)
200 (212) maskor, använd vanlig korsuppläggning.
Sammanfoga för att sticka runt och sätt en markör
vid varvets början och en efter 88 (94) 100 (106)
maskor. Sticka 11 varv pärlresår.
Sticka slätstickning och minska på varv 10: *ödhpt,
sticka räta maskor till 2 maskor före nästa markör,
sticka 2 räta maskor tillsammans, flytta markören*,
upprepa *-* en gång till. Upprepa minskningarna
med 8 (9) 10 (11) varvs mellanrum ytterligare 6 ggr
= 148 (160) 172 (184) m.
SAMTIDIGT, efter totalt 2,5 (3,5) 4,5 (5,5) cm med
färg A stickas ränder:
*sticka 2 varv med färg A, 2 varv med färg B*, upprepa *-*.
Sticka totalt 10 (12) 14 (16) ränder med färg B,
fortsätt sedan med färg A resten av klänningen.
Sticka 6 (8) 10 (12) varv slätstickning, på sista varvet
minskas jämnt fördelat över varvet till 120 (132) 144
(156) maskor.
Sticka 8 varv pärlresår. På nästa varv avmaskas enligt
följande:
Sticka 62 (67) 74 (80) maskor pärlresår, maska av 57
(63) 69 75 maskor. Sticka 6 maskor pärlresår, sticka
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Sida 2
rätt tills det återstår 7 maskor, sticka 6 maskor pärlresår och 1 rät maska.
Bröstlapp
Stickas fram och tillbaka med färg A över resterande
63 (69) 75 (81) maskor:
Varv 1 (avigsidan): Lyft 1 maska som om den skulle
stickas avigt, sticka 6 maskor pärlresår, sticka avigt
tills det återstår 7 maskor, sticka 6 maskor pärlresår
och 1 rät maska.
Varv 2 (rätsidan): Lyft 1 maska som om den skulle
stickas avigt, sticka 6 räta maskor, gör 1 ödhpt, sticka
rätt tills det återstår 9 maskor, sticka 2 räta maskor
tillsammans, sticka 7 räta maskor.
Upprepa dessa 2 varv tills det återstår 31 (35) 39
(43) maskor, sista varvet stickas från rätsidan.
Sticka pärlresår med kantmaskor som ovan; lyft 1:a
maskan som om den skulle stickas avigt och sticka
sista maskan rät.
På 4:e varvet stickas knapphål: Lyft 1 maska som om
den skulle stickas avigt, sticka 3 maskor pärlresår,
gör ett omslag, 2 räta maskor tillsammans, sticka
pärlresår tills det återstår 6 maskor, 1 ödhpt, omslag,
3 maskor pärlresår, 1 rät maska.
Sticka ytterligare 4 varv pärlresår. Maska av i pärlresår (från avigsidan).
Hängslen
Med färg A, plocka i maska 12 (14) 16 (18) från
bröstlappen (i en avigmaska) upp en maska, plocka
upp ytterligare 8 maskor utmed kanten (= 9 maskor).
Sticka pärlresår fram och tillbaka, med kantmaskor
som på bröstlappen: lyft 1:a maskan som om den
skulle stickas avigt och sticka sista maskan rät.
Sticka tills hängslet är lika högt som bröstlappen plus
c:a 8 (10) 13 (15) cm. Maska av.
Plocka med samma avstånd från bröstlappen i andra
sidan upp maskor och sticka ett hängsle till.
Montering
Fäst alla trådändor. Sy fast knappar på hängslena.
Ånga hängslena så att de inte krullar sej.
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