
 

Baby Bolero 
 

 
Design: Madeleine Nilsson 
 
Jag är så glad over att du har hittat 
hit, och jag hoppas att du kommer 
tycka om detta monster! 
Besök min blogg för att hitta fler av 
mina mönster, och låt mig dela min 
garnkärlek med dig! 
 

www.yarn-
madness.com 

 
 
Detta härliga babyplagg stickas 
från sida till sida, och passar lika 
bra både med eller utan ärmar. 
Flätor stickas på vart fjärde varv. 
 

 

Material: 
 
Storlekar: 
3m / 6m / 12m / 2 år / 3 år / 4 år 
 
Garnåtgång: 
2/2/2/3/3/3 nystan Noro Silk Garden,  
eller ca 140/160/180/220/260/300 m av liknande garn. 
 
Stickfasthet:  
16 maskor och 21 varv / 10 cm 
 

Stickor:  
5 mm eller storlek för att nå stickfasthet  

- Raka eller rundsticka, samt strumpstickor om inte ärmarna stickas med magic 
loop. 

 
Extra: 
En stor knapp 
Nål att fästa trådar med 
Flätsticka  



 

 

1:a framstycket: 
 Lägg upp 20 maskor. 

 Varv 1: 2r, 1a, 6r, 2a, 6r, 1a, 2r. 

 Alla aviga varv när inget annat är 
angett: Sticka räta maskor räta, 
sticka aviga maskor och omslag 
aviga. 
(Varv 2 ska alltså tolkas: 2a, 1r, 6a, 
2r, 6a, 1r, 2a.) 

 Varv 3: 2r, 1a, 6r, 1a, omsl, 1a, 6r, 
1a, 2r. 

 Varv 4: 2a, 1r, 6a, 1r, placera 
stickmarkör, 1a, placera 
stickmarkör, 1r, 6a, 1r, 2a. 

 Varv 5: (Första flätan) 2r, 1a, f6f, 1a, 
lm, 1r, lm, 1a, f6b, 1a, 2r. 

 Varv 7: 2r, 1a, 6r, 1a, lm, omsl, 
sticka till nästa markör, omsl, 1a, 6r, 
1a, 2r.  

 Varv 9: Knapphål: 2r, 1a, f6f, 1a, 
lm, maska av 3 m, lm, 1a, f6b, 1a, 
2r. 

 Varv 10: 2a, 1r, 6a, 1r, lm, lägg upp 3 nya maskor, lm, 1r, 6a, 1r, 2a. 
 

 Varv 11: 2r, 1a, 6r, 1a, lm, sticka till 
nästa markör, lm, 1a, 6r, 1a, 2r 

 Varv 13: (Fläta / Ökningsvarv) 2r, 
1a, f6f, 1a, lm, omsl, sticka till nästa 
markör, omsl, lm, 1a, f6b, 1a, 2r.  
= 2 maskor ökade. 
 

 Repetera varv 11-14 tills du har 37 
maskor på stickorna.  

 

 Varv 39: 2r, 1a, 6r, 1a, lm, sfb, 
sticka till sista maskan innan 
markören, sfb, lm, 1a, 6r, 1a, 2r. 
= 2 maskor ökade. 
 

 Varv 41: 2r, 1a, f6f, 1a, lm, omsl, 
sticka till nästa markör, omsl, lm, 
1a, f6b, 1a, 2r.  
= 2 maskor ökade. 

 

 Repetera varv 39-42 tills arbetet 
mäter ca 20/21.5/24/25/26.5/29 cm 
från uppläggningskanten. 
 

Förkortningar: 
 
R = rät maska 
A = avig maska 
omsl = omslag 
RS = rätsida 
AS = avigsida 
f6f = fläta 6m framför = sätt 3 
maskor på flätsticka, håll framför 
arbetet, sticka 3 räta från vänster 
sticka, 3 räta från flätstickan 
f6b = fläta 6m bakom = sätt 3 
maskor på flätsticka, håll bakom 
arbetet, sticka 3 räta från vänster 
sticka, 3 räta från flätstickan 
lm = lyft markör till högerstickan 
2rtills = sticka 2 m räta tillsammans 
sfb = sticka i främre och bakre 
maskbågen (1 maska ökad) 
3rtills = sticka 3 m räta tillsammans 



 

Ärmhål: 
 RS: 2r, 1a, 6r, 1a, lm, sfb, sticka de nästa 12/14/16/18/19/20 m med en bit av ett 
annat garn, sätt tillbaka maskorna på vänster sticka och sticka dem igen med det 
rätta garnet, sticka räta till sista maskan innan markören, sfb, lm, 1a, 6r, 1a, 2r. 

 

Rygg: 
 

 Sticka ett avigt varv, ett flät/ökningsvarv, samt ett avigt varv till. 
 

 Varv 1: 2r, 1a, 6r, 1a, lm, sticka till nästa markör, lm, 1a, 6r, 1a, 2r.  

 Varv 3: 2r, 1a, f6f, 1a, lm, omsl, 2rtills, sticka till de 2 sista maskorna innan 
markören, lyft 1 maska, 1r, dra lyft maska över, omsl, lm, 1a, f6b, 1a, 2r.  

 Repetera dessa 4 varv tills ryggstycket mäter ca 20/21.5/24/25/26.5/29 cm mätt 
från ärmhålet. Sluta med varv 2. 

 

Ärmhål 2: 
 

 RS: 2r, 1a, f6f, 1a, lm, omsl, 2rtills, 
sticka de nästa 12/14/16/18/19/20 
m med en bit av ett annat garn, sätt 
tillbaka maskorna på vänster sticka 
och sticka dem igen med det rätta 
garnet, sticka räta till sista maskan 
innan markören, sfb, lm, 1a, f6b, 
1a, 2r. 
 

 Sticka ett avigt vav, ett rätvarv utan 
fläta, samt ett avigt varv till.  

 

  



 

2:a framstycket: 
 

 Varv 1: 2r, 1a, f6f, 1a lm, omsl, 
3rtills, sticka till sista 3 maskorna 
innan markören, lyft 2 maskor var 
för sig, 1 rät, dra lyfta maskor 
över, omsl, lm, 1a, f6b, 1a, 2r. 

 Varv 3: 2r, 1a, 6r, 1a, lm, 2rtills, 
sticka till sista 2 maskorna innan 
markören, markören, lyft 1 maska, 
1r, dra lyft maska över, omsl, lm, 
1a, 6r, 1a, 2r. 
 

 Repetera varv 1-4 tills du har 37 
maskor på stickorna igen. 

 
Fortsätt minska endast på 
flätvarven: 
 

 Varv 1: 2r, 1a, f6f, 1a lm, omsl, 
3rtills, sticka till sista 3 maskorna 
innan markören, lyft 2 maskor var 
för sig, 1 rät, dra lyfta maskor över, omsl, lm, 1a, f6b, 1a, 2r. 

 Varv 3: 2r, 1a, 6r, 1a, lm, sticka till nästa markör, lm, 1a, 6r, 1a, 2r. 
 

 Fortsätt repetera dessa 4 varv tills hela avmaskningskanten kan döljas av det 
första framstycket när man viker 
ihop plagget. Maska av alla 
maskor från rätsidan.  

 

Ärmar: 
 

 Plocka upp de 24/28/32/36/38/40  
maskorna runt ärmhålet, plus 2 
maskor extra vid varje kant 
(26/30/34/38/40/42 m). Sticka i 
slätstickning till önskad längd. 
Avsluta med 1 avigt varv, 2 räta 
varv. Maska av löst. 

 Gör samma sak för den andra 
ärmen. 

 
 
Blocka plagget och fäst alla trådar. 
Vik in uppläggningskanten ett par 
centimeter och sy fast den på baksidan 
av framstycket. Detta hindrar den från att 
sticka ut, och ger en bra stadighet kring 
knäppningen.   


