
Paddan
Babykofta i storlek 3/6 månader

”Paddan fick såklart en given plats i vår Göteborgs-kollektion! Här var det lätt att se ett mönster 
bildas. Fram- och bakstycke fick bilda själva båten där de blå sitsarna görs med tekniken 
flerfärgsstickning med lyfta maskor och ramas in av båtens gröna däck. De blå ärmarna 
symboliserar sedan kanal som den populära attraktionen glider fram på.” 

Garnåtgång: Onion Ecologic Wool & Nettle, 130m/50g, 50g vardera av 3 färger
Knappar: 5 stycken
Stickor: 4 och 4,5mm
Bredd: 24 cm Längd: 24 cm
Masktäthet: 20m/10 cm på stickor 4,5mm
Kantmaska: stickas rät på alla varv. 
Rätstickning: rm på varv 1, rm på varv 2
Slätstickning: rm på varv 1, am på varv 2
Knapphål: sticka 2 maskor tillsammans, 1 omslag (omslaget stickas som en rät maska på följande varv).

Mönster: 
varv 1: räta med vitt
varv 2: aviga med vitt
varv 3: 1 blå kantmaska, *2 blå räta maskor, lyft 1 m från vänster till höger sticka*, upprepa * till * tills det återstår 1 m – denna 
stickas som blå kantmaska. 
Varv 4: 1 blå kantmaska, *2 blå räta maskor, lyft 1 m från vänster till höger sticka*, upprepa * till * tills det återstår 1 m – denna 
stickas som blå kantmaska.

Framstycke:
Med grönt och st 4 mm, lägg upp 28 maskor och sticka 5 v rätstickning. Byt till stickor 4,5 mm och sticka Mönster (se 
ovan). Upprepa de 4 Mönster-varven över framstycket tills arbetet mäter ca 15 cm – anpassa så att det just stickats 2 
vita varv. 

Fortsätt med mönstret på samma sätt som tidigare, samtidigt som de yttersta 11 maskorna avmaskas till ärmhål. 

När arbetet mäter ca 20 cm – anpassa så att det just stickats 2 vita varv - sätt de yttersta 10 maskorna på en tråd till 
hals. Sticka vidare över återstående maskor tills framstycket mäter 24 cm. Maska av maskorna eller sätt dem på en tråd 
att avmaskas tillsammans med bakstyckets axelmaskor. 

Gör ett likadant framstycke till men med ärmhål och halsringning i motstående sida. 

Bakstycke: 
Med grönt och st 4 mm, lägg upp 56 maskor och sticka 5 v rätstickning. Byt till stickor 4,5 mm och sticka Mönster. 
Upprepa de 4 Mönster-varven över framstycket tills arbetet mäter ca 15 cm – anpassa så att det just stickats 2 vita 
varv. 

Fortsätt med mönstret på samma sätt som tidigare, samtidigt som de yttersta 11 maskorna i var sida avmaskas till 
ärmhål. 
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När arbetet mäter ca 22 cm – anpassa så att det just stickats 1 vitt varv. Sätt de mittersta 20 maskorna på en tråd till  
hals. Sticka vidare, var axel för sig, tills stycket mäter 24 cm. Maska av maskorna eller maska av dem tillsammans med 
respektive framstyckes axelmaskor. 

Ärm x 2: 
Plocka upp 42 maskor längs med ärmhålet med blått och stickor 4,5. Sticka slätstickning. När arbetet mäter 5cm 
minskas det 1 m i var sida. Upprepa denna minskning ytterligare 3 gånger (= totalt 4 gånger), med 3 cm mellanrum = 
30 maskor kvar. 
Byt till stickor 4mm och grönt och sticka 5 varv rätstickning. Maska av. 

Framkanter:
Plocka med stickor 4 mm och grönt upp ca 50 maskor längs med höger framstycke. Sticka 5 varv rätstickning, maska av. 
Plocka med stickor 4mm och grönt upp ca 50 maskor längs med vänster framstycke, sticka 5 varv rätstickning – 
samtidigt som det på det andra varvet görs 4 knapphål – enligt ovan - (det översta placeras ca 4 cm från övre kanten 
och det nedersta ca ½ cm från nedre kanten. Maska av.

Halskant: 
Plocka med stickor 4mm och grönt upp ca 80 maskor runt halsringningen (inklusive maskorna från framstycke och 
bakstyckets ”trådar”). Sätt en markering i varje hörn av ringningen. Å nu skall det hända ett par saker på samma gång! 
Sticka 5 varv rätstickning -  samtidigt på 2:a varvet görs ett knapphål ovanför de tidigare gjorda i framkanten och 
samtidigt på varv 2 och 4 så minskas det 4 maskor vid varje markering enligt: när det återstår 2 maskor före 
markeringen lyft en maska som om den skulle stickas rät, sticka 1 maska, dra den lyfta över den stickade, sticka 2 
maskor räta tillsammans. Maska av. 

Montering: 
Sy ihop ärmar och sidsömmar (observera att vid ärmhålet sys ärmarna inte bara ihop med ”sig själva” utan de första 
cm sys ihop mot fram- respektive bakstycket). Sy i de 5 knapparna. 
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