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ITALIANO
GILET BIMBO 
OCCORRENTE

 n Filato EXTRAFINE col. 349, g 100 (100-150-
200) 

 n Ferri n. 3 
 n 2 ferretti ausiliari  n.3 
 n Ago da lana con punta arrotondata 
 n Difficoltà media 
 n Taglia 24 (18-30-36) mesi 

PUNTI IMPIEGATI 
Maglia tubolare (avvio e chiusura). Punto 
coste 2/2. Maglia rasata diritta. Punto maglia 
(per la chiusura delle m. tubolare). Punto 
trecce (lav. su una base di 42 m. seguendo il 
grafico e ripetendo il modulo per la lunghezza 
necessaria)  

CAMPIONE 
Cm 10X10 = 28 m. e 36 f. lavorati a maglia 
rasata rovescio con i f. n. 3  

ESECUZIONE 
Dietro: Con i f. n. 3 e il col. n.349, avv. 86 (80-
92-98) m., lav. 4 f. a maglia tubolare, e 16 f. coste 
2/2. Pros.a m. rasata rov. per 56 (52-60-64) f., 
pari a 17,5 (16,5-18,5-19,5) cm., quindi creare gli 
scalfi intrecc. su ciascuno lato 4 m., poi, sempre 
su ogni lato, dim. 1 m. (all’interno di 4 m.) ogni  f. 
per 6 volte e 1 m. (all’interno di 4 m.) ogni 2 f. per 
4 volte. Continuare per altri 34 (30-39-43) f., pari 
a 12 (11-13-14) cm. A 34 (32-36-38) cm di alt.tot. 
intrecc. tutte le m.  
Davanti: Con i f. n. 3 e il col. n.349, avv. 86 (80-
92-98) m., lav. 4 f. a maglia tubolare, e 16 f. coste 
2/2.  Lav. il 1° f. a m. rasata rov. aumentando 8 
m. a intervalli regolari, pros. impostando il lavoro 
nel modo seg.: 26 (23-29-32) m. a m. rasata rov., 
6 dir. (treccia), 6 rov., 6 dir. (treccia), 6 rov., 6 dir. 
(treccia), 6 rov., 6 dir. (6 rov.), 26 (23-29-32) m. 
a m. rasata rov. Continuare come impostato fino 
allo scollo, lavorando contemporaneamente gli 
scalfi come per il dietro. A 85 (77-93-101) f. dal 
bordo, pari a 24,5 (22,5-26,5-28,5) cm dal bordo, 
intrecc. le 22 (18-26-30) m. centrali, poi dim. su 
ciascuno dei 2 lati dello scollo come segue: 1 
m. (all’interno di 4 m.) ogni f. per 8 volte e 1 m. 
(all’interno di 4 m.) ogni 2 f. per 4 volte. Pros. fino 
a raggiungere 34 (32-36-38) cm di alt.tot., quindi 
intrecc. le m. restanti di ciascuna spalla.  

CONFEZIONE E RIFINITURE 
Cucire una spalla.  
Bordo scollo: con i f. n. 3, riprendere 106 (98-
114-122) m. lungo lo scollo (davanti e dietro) e 
lav. 7 f. a coste 2/2 e 2 f. a m. tubolare. Chiudere 
le m. a punto maglia con l’ago. Cucire la 2a spalla 
e il margine laterale del bordo dello scollo. 
Bordo scalfo:  con i f. n. 3, riprendere 106 (98-
114-122) m. lungo i margini dello scalfo e lav. 7 
f. a coste 2/2 e 2 f. a m. tubolare. Chiudere le 
m. a punto maglia con l’ago.  Realizzare il bordo 
del 2° scalfo nello stesso modo. Cucire i fianchi e 
i margini dei bordi degli scalfi in corrispondenza 
delle ascelle.

COPYRIGHT © LANEMONDIAL



SVENSKA
BARNVÄST   
MATERIAL

 n Garn EXTRAFINE färg 349:100 (100-150-
200) gr

 n Stickor nr 3 
 n 2 hjälpstickor nr 
 n 3 Stoppnål med rundad spets   
 n Svårighetsgrad: medel  
 n Storlek: 24 (18-30-36) månader  

STICKSÄTT:
Resårstickning 2 rm 2 am, slätstickning, 
flätmönster (sticka på en bas med 42 m 
enligt schema och upprepa modulen för den 
nödvändiga längden)  

STICKFASTHET:
10X10 cm = 28 maskor och 36 varv avigvänd 
slätstickning med stickor nr 3.  

BESKRIVNING 
Bakstycke: lägg upp 86 (80-92-98) m med st nr 
3 med färg 349 och sticka 16 v resårst 2 rm 2 
am. Fortsätt att sticka 56 (52-60-64) v avigvänd 
slätst, motsvarande 17,5 (16,5-18,5-19,5) cm och 
gör raglanintagningarna genom att maska av i 
varje sida 4 m, minska därefter i varje sida 1 m 
(innanför 4 m) varje v 6 gånger och 1 m (innanför 
4 m) vartannat v 4 gånger. Fortsätt ytterligare i 34 
(30-39-43) v, motsvarande 12 (11-13-14) cm. När 
arb mäter 34 (32-36-38) cm, maska av samtliga 
m.  
Framstycke: lägg upp 86 (80-92-98) m med st nr 
3 med färg 349 och sticka 16 v resårst 2 rm 2 am. 
Sticka det 1:a v avigvänd slätst och öka 8 m jämnt 
fördelade genom att lägga upp arb på följande 
sätt: 26 (23-29-32) m avigvänd slätst, 6 rm (fläta), 
6 am, 6 rm (fläta), 6 am, 6 rm. (fläta), 6 am, 6 rm 
(6 fläta), 26 (23-29-32) m avigvänd slätst.
Fortsätt på samma sätt fram till halsringningen 
och forma samtidigt ärmhålen på samma sätt 
som för bakstycket. När arb mäter 85 (77-93-
101) v från kanten, motsvarande 24,5 (22,5-26,5-
28,5) cm från kanten, maska av de 22 (18-26-30) 
mittersta m och minska därefter på varje sida på 
halsringningen på följande sätt: 1 m (innanför 
4 m) varje v 8 gånger och 1 m (innanför 4 m) 
vartannat v 4 gånger. Fortsätt tills arb mäter 34 
(32-36-38) cm sammanlagt, maska därefter av de 
resterande m för varje axel. 

MONTERING  
Sy den ena axeln.  
Halskant: plocka upp 106 (98-114-122) m längs 
halskanten (fram- och bakstycke) med st nr 3 och 
sticka 7 v resårst 2 rm 2 am. Maska av. Sy den 
andra axeln och sidkanten på halskanten. 
Ärmhålskant: plocka upp 106 (98-114-122) m 
längs ärmhålskanten med st nr 3 och sticka 7 v 
resårst 2 rm 2 am. Gör därefter klart den andra 
ärmhålskanten på samma sätt. Sy sidsömmarna 
och sidkanterna på ärmhålskanterna i höjd med 
ärmhålorna.

BAKSTYCKE FRAMSTYCKE
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