
 

Sprinkles is a quick and easy top down 

knit with a gorgeous tweed stitch body – 

use soft cotton for a lighter top, or some 

fabulous wool for a warm vest.  

Sizes available: 
Nb-3m/6m/1y/2y/4y



 

Sizes: 

Newborn/3m 
(chest: 16 inches/40 cm) 
6 months  
(chest: 17 inches/43 cm) 
1 year   
(chest: 18 inches/45 cm) 
2 years   
(chest: 20 inches/52 cm) 
 4 years 
(chest:  23 inches/58 cm) 
 

 

Gauge: 
 
4 sts and 5.5 rows per inch in stockinette on smaller 
needles 
 

Materials: 
 
Worsted weight yarn.  
MC: Appr 65/80/100/130/160 meters  
CC1: Appr 30/35/40/50/60 meters  
CC2: Appr 30/35/40/50/60 meters 
 
Circular needle, 4.5 mm or size to get gauge  
Same sizes double pointed needles, if not knitting 
sleeves with magic loop 

 
Circular needle, 6 mm or size approximately 1.5  
mm larger than gauge needles . 
 
4 stitch markers 
2 buttons 

 

Abbreviations 
 
K = knit 
P = purl 

sts = stitches 
CO = cast on 
pm = place marker  
sm = slip marker 
sl1 = slip 1 st purlwise 
kfb = knit into the front and back loop of the next 

stitch 

MC = main color 
CC= contrast color 
BO = bind off 

  



 

Yoke: 
With MC and smaller needles, loosely CO 
32/35/40/47/50 sts, for example using the long tail cast 
on over two needles. 
 
Working flat: 
Row 1-2:  Knit all sts. 
Row 3 (WS): Knit 4/4/5/6/7 sts, pm, knit 10/11/12/14/14 
sts, pm, knit 4/5/6/7/8 sts, pm, knit 10/11/12/14/14 sts, 
pm, 4/4/5/6/7 sts. 
Row 4 (Increase row): *Knit to 1 st before yoke marker, 
kfb, sm, kfb*, repeat *-* 3 more times, knit to end. 
Row 5: K3, purl to last 3 sts, K3. 
Row 6: K2tog, yo, continue with increases as row 4. 
(button hole) 
Row 7: As row 5. 
 
Continue repeating rows 4-5 until you’ve made a total of 
5/6/7/8/9 raglan increases. 
Work rows 6-7 one time, and then rows 4-5 one final 
time. 
= 88/99/112/127/138 sts on the needles 
 
 

Dividing for sleeves: 
Remove all markers as you get to them. 
Knit the sleeve sts (sleeve 1a) to the first marker, and put 
the just knitted sts on scrap yarn.  
Knit the front sts to the next marker, put sleeve sts on 
scrap yarn (sleeve 2),  
CO 10/11/10/12/14 sts for armhole, knit the back sts and 
put the final set on sleeve sts on scrap yarn (sleeve 1b).  
CO 10/11/10/12/14 sts for armhole. 

 
= 68/76/80/92/100 sts on the needles 
 
Join to work in the round, placing a beginning of round 
marker. 
 
 

Body: 
Knit 4 rounds. 
Switch to larger set of needles, join CC1 and start round 
1 of tweed pattern. 
 
Tweed stitch: 
1: K1, sl1, *K3, sl1*, repeat *-* around, K2. 
2: As round 1. 
3: *K3, sl1*, repeat *-* around. 
4: As round 3. 
 
Color changes: 
Round 1-2: CC1 
Round 3-4: CC2 
Round 1-2: MC 
Round 3-4: CC1 etc. 
Continue switching color every two rounds, pulling new 
thread snug when starting a new color to avoid a hole in 
the fabric. 
 
Work in tweed pattern until work measure 
23/25/28/32/35 cm from the shoulder (or until just 
before desired length), ending with a MC repeat. Break 
yarn for other colors. 
With MC and smaller needles, knit 3 rounds. 
Purl 1 round. 
Knit 1 round. 

BO loosely purlwise. 
 
 

Sleeves: 
Sleeve 1 (with button holes): 
Row 1: Place the front set of sleeve sts on the needles. 
Pick up as many sts as you CO for armhole plus 2. Put the 
back set of sleeve sts on the left needle, and knit them so 
you have all sleeve sts on the same needle. 
Row 2-4: Knit all sts. 
Row 5: BO all sts knitwise. 
 
Sleeve 2: 
Round 1: Put sleeve sts back on needles. Pick up as many 
sts as you CO for armhole plus 2. Join to work in the 
round, placing a beginning of round marker. 
Round 2: Knit all sts. 
Round 3: Purl all sts. 
Round 4-5: Repeat round 2-3. 
Round 6: BO all sts knitwise. 
 
 

Finish: 
Block garment to size specified chest measurement. 

Weave in ends and attach buttons. 



 

Sprinkles är ett snabbt och lätt projekt 

för de små, stickat uppifrån och ner med 

både slät- och mönsterstickning. 

Använd mjuk bomull för en lättare top, 

eller härlig ull för en varmare 

väst.  

Tillgängliga 

storlekar: 
Nf-3m/6m/1år/2år/4år



 

Storlekar: 

Nyfödd/3 månader 
(bröstvidd: 16 inches/40 cm) 
6 månader 
(bröstvidd: 17 inches/43 cm) 
1 år   
(bröstvidd: 18 inches/45 cm) 
2 år   
(bröstvidd: 20 inches/52 cm) 
 4 år 
(bröstvidd:  23 inches/58 cm) 
 

 

Stickfasthet: 
 
16 m och 22 varv per 10 cm i slätstickning på 
mindre stickor 
 

Material: 
 
Garnförslag: 

Järbo Garn Super Soft Cotton 
Drops Paris 
Drops Big Merino 
Drops Nepal 
 
  
HF: Ca 65/80/100/130/160 meter 
KF1: Ca 30/35/40/50/60 meter 
KF2: Ca 30/35/40/50/60 meter 
 
Rundsticka 4.5 mm eller storlek för at nå 
stickfasthet 
 
Samma storlek strumpstickor, om du inte stickar 

ärmar med magic loop-teknik 
 
Rundsticka 6 mm eller storlek ca 1.5 mm tjockare 

än din mindre rundsticka 

 
4 stickmarkörer 
2 knappar 

 

Förkortningar 
 
rm = rätmaska 
am = avig maska 

m = maska/maskor 
AS = avigsidan 
 
pm = placera markör 
lm = lyft markör 
l1a = lyft 1 maska avigt 

rfb = rm i främre och bakre maskbågen av nästa 

maska 
2rtills = 2 rm tillsammans 
omsl = omslag 
 
HF = huvudfärg 
KF = kontrastfärg 

  



 

Ok: 
Med HF och mindre stickor, lägg löst upp 
32/35/40/47/50 m med korsuppläggning. 
 
Fram och tillbaka på stickorna: 
Varv 1-2:  Rm. 
Varv 3 (AS): 4/4/5/6/7 rm, pm, 10/11/12/14/14 rm, pm, 
4/5/6/7/8 rm, pm, 10/11/12/14/14 rm, pm, 4/4/5/6/7 
rm. 
Varv 4 (Ökningsvarv): *Rm till 1 m före markör, rfb, lm, 
rfb*, repetera *-* 3 gånger till, rm till slutet. 
Varv 5: 3 rm, aviga till sista 3 m, 3 rm. 
Varv 6: 2rtills, omsl, fortsätt med ökningar som i varv 4. 
(Knapphål) 
Varv 7: Som varv 5. 
 
Fortsätt repetera varv 4-5 tills du har gjort totalt 
5/6/7/8/9 ökningsvarv. 
Repetera varv 6-7 en gång till, och sedan varv 4-5 en sista 
gång. 
= 88/99/112/127/138 m på stickorna 
 
 

Delning för ärmar: 
Ta bort alla markörer när du når dem. 
Sticka rm över ärmen (ärm 1A), och sätt de just stickade 
m på en tråd.  
Sticka rm över framstycket till nästa markör, sätt 
ärmmaskorna på en tråd (ärm 2).  
Lägg upp 10/11/10/12/14 m för ärmhål. 
Sticka rm över bakstycket, och sätt de sista ärmmaskorna 
efter markören på en tråd (ärm 1B).  
Lägg upp 10/11/10/12/14 m för ärmhål. 

 
= 68/76/80/92/100 m på stickorna 
 
Arbetet stickas från och med nu runt på stickorna. 
Placera markör för början av varvet. 
 
 

Kropp: 
Sticka 4 varv rm. 
Byt till större stickor, och med KF1 börja med varv 1 av 
tweedmönstret. Observera färgbyten nedan. 
 
Tweedmönster: 
V1: 1 rm, l1a, *3 rm, l1a*, repetera *-* runt till sista 2 m, 
2 rm. 
V2: Som V1. 
V3: *3rm, l1a*, repetera *-* runt. 
V4: Som V3. 
 
Färgbyten: 
Varv 1-2: KF1 
Varv 3-4: KF2 
Varv 1-2: HF 
Varv 3-4: KF1 etc. 
Fortsätt byta färg varannat varv, och dra åt tråden varje 
gång du byter färg för att undvika ett hål i tyget. 
 
Sticka i tweedmönster tills plagget mäter 
23/25/28/32/35 cm från axeln, eller tills just före önskad 
längd. Avsluta med en repetition av HF, klipp tråden för 
de andra färgerna. 
 
Med HF och mindre stickor, sticka 3 varv rm. 
Sticka 1 varv am. 

Sticka 1 varv rm. 
Sticka maskorna avigt och maska samtidigt  löst av. 
 
 

Ärmar: 
Ärm 1 (med knapphål): 
Ärmen stickas fram och tillbaka. 
Varv 1: Placera de främre ärmmaskorna på stickorna. 
Plocka upp 12/13/12/14/16 m under armen. Sätt tillbaka 
de sista, bakre ärmmaskorna på vänster sticka, och sticka 
dem, så att du har alla m på samma sticka. 
Varv 2-4: Rm. 
Varv 5: Rm och maska samtidigt  löst av. 
 
Ärm 2: 
Varv 1: Sätt ärmmaskorna tillbaka på stickorna. ut sleeve 
sts back on needles. Plocka upp 12/13/12/14/16 m  
under armen. Börjar sticka runt på stickorna, och placera 
markör för  början av varvet. 
Varv 2: Rm. 
Varv 3: Am. 
Varv 4-5: Repetera varv 2-3. 
Varv 6: Rm och maska samtidigt  löst av. 
 
 

Avslut: 
Blocka plagget (se bröstvidd på sida 2). Fäst trådar och 

knappar. 


