Williams Pippikofta

Storlek: ca 1-3 månader
Mått: längd 29 cm, bredd 26 cm
Garn: 2-3 nystan Drops Safran, vitt och lite restgarner i blått och rött.
Stickor: Rundsticka 3 och strumpstickor 2,5 och 3.
Stickfasthet: 10x10 cm= 23 maskor x 30 varv
Lägg upp 161 maskor med rundstickor 3 i bottenfärgen
Sticka rätstickning 5 varv. Du ska ha 3 riller/rätstickningsåsar på framsidan. 1:a varvet =
baksidan.
Sticka sen slätstickning förutom de 5 första och 5 sista maskorna på varvet. Dessa är
knapphålsremsan och stickas hela vägen i rätstickning. Glöm inte göra knapphålen på det
avstånd du önskar. Jag hade 7 riller mellan varje knapphål.
Sticka först 14 varv med bottenfärgen och sen en pippi-rand i rött (se diagram nederst)
Fortsätt med 14 varv bottenfärg mellan varje pippi-rand och alternera mellan rött och blått.
När arbetet mäter 18 cm avmaskas för ärmhål så här:
Sticka 5 rätstickning, 37 slätstickning, avmaska 2, 73 slätstickning, avmaska 2, 37
slätstickning, 5 rätstickning.
Från och med nu stickas framstyckena och backstycket var för sig.
Bakstycket:
När du stickat 12 cm från avmaskningen avmaskas de mittersta 19 maskorna för halsen.
På nästa varv avmaskar du sen 5 maskor. Avsluta med ett varv från avigan. Sätt de 22
maskorna på en tråd.
Gör samma på andra sidan, spegelvänt.
Framstycket:
När du stickat 9 cm från avmaskningen avmaska de 5 knapphålsmaskorna + 7 till (eller sätt
på tråd)
Följande varv avmaskas 2+2+2+1+1. Se till att framstycken blir lika långa som bakstycket.
Sätt de återstående 22 maskorna på en tråd.
Gör andra framstycket på samma sätt, spegelvänt.
Får ej kopieras eller säljas.
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Sticka ihop fram och bakstycke från avigan. (http://www.knittingdaily.com/glossary/bindingoff-shoulder-seams-together.aspx)
Ärm plocka upp 78 maskor runt armhålet med strumpstickor 3
Sticka 14 varv vitt.
Minska vid 4 tillfällen under dessa varv genom att ssk (kan inte den svenska termen för det
där men man lyfter de två första var för sig rätt och stickar dem sen) de första två maskorna
och sticka de två sista tillsammans. På så sätt får du en snygg minskning under armen.
Efter de här 14 varven ska du ha 70 maskor kvar.
Gör pippiränder i rött.
14 varv vitt. Minska vid 4 tillfällen som ovan. 62 maskor kvar efter detta.
Gör pippiränder i blått.
14 varv vitt, minska som ovan. 54 maskor kvar efter detta.
Gör pippiränder i rött.
Minska vid 3 tillfällen som ovan. 48 maskor kvar efter detta.
När ärmen mäter ca 15-16 cm byter du till st 2,5 och stickar rätstickning så att du har tre
riller (som i nederkanten)
Maska av, inte alltför löst för då blir ärmen trumpetformad.
Detta är bara nedskrivet efter hur jag gjorde Williams pippi-kofta eftersom jag inte hittade
något mönster som motsvarade hur jag ville ha den. Beskrivningen är inte teststickad.
Sticka så många koftor du vill efter denna beskrivningen men du får såklart inte sälja den.
Pippirandning:
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X=mönsterfärg
tom ruta= bottenfärg

Får ej kopieras eller säljas.
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