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Höstens  
& vinterns 

design

GRATIS 
BESKRIVNINGAR
• Spiralsockor
• Mönsterstickad mössa
• Stickad babypläd
• Virkad tomte
• Mössa i nordiskt mönster

Dessutom:
SÄSONGENS DESIGN

NYA FÄRGER I SOCKGARNER
JULEN ÄR HÄR!

MANOS DEL URUGUAY

Mössor  
som värmer

SOCKOR 
för alla smaker

Liten skola:

STICKA MED  
RUNDSTICKOR
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Välkommen till höstens 
och vinterns Inspiration!

Älskar du, precis som vi, värmande sockor, fantasifulla tröjor, julpyssel och 
ullgarner i regnbågens alla färger? Då har du kommit helt rätt! Här bjuder vi 

nämligen på en ordentlig dos med inspiration inför höstens och vinterns skapande. 
Häng med!

I DETTA NUMMER spanar du precis som vanligt in vår senaste stick- och virkdesign. Dessutom hittar du allt från 
värmande mössor och virkat julpyssel till sköna sockor för alla smaker. Som om inte det vore nog bjuder vi på nya 

färger i flera sockgarner, en liten skola hur du stickar med rundstickor och ett gäng gratis mönster som du kan 
sätta igång med direkt. Vad väntar du på?

GRATIS BESKRIVNINGAR till all design som visas här kommer du att hitta på vår blogg och hemsida under hösten 
och vintern 2017. På www.jarbo.se/beskrivningar kan du redan nu spana in, ladda ned och skriva ut tusentals 

gratis stick- och virkmönster. Ännu mer inspiration hittar du på www.jarbo.se/blog, där våra bloggare bjuder på 
massvis av kreativa projekt.

Nu är det dags att låta inspirationen flöda!

Inspiration 37 
Art.nr. 90969

GRATIS BESKRIVNINGAR

Beskrivningarna i Inspiration finns 
att hämta gratis från vår hemsida.  
OBS! Vissa av beskrivningarna 
finns ännu inte på vår hemsida då 
de successivt släpps under hösten 
och vintern 2017. 

Besök hemsidan då och då för att 
inte missa något!  
www.jarbo.se/beskrivningar

BLOGGBESKRIVNINGAR 
Vanliga sockan: www.jarbo.se/
vanliga-sockan-en-vardagsfavorit

Adventssockan: www.jarbo.se/
taggar/adventssockan

Höstsockan: www.jarbo.se/
taggar/hoestsockan

Vårsockan: www.jarbo.se/
varsockan

Fruntimmerssockan: www.jarbo.
se/taggar/fruntimmerssockan

Nyårssockor: www.jarbo.se/
sockor-for-det-nya-aret

Vi har även beskrivningar och 
stick-och virktips på vår blogg. 
www.jarbo.se/blog

KONTAKT

Järbo Garn AB 
Industrivägen 12 
SE-811 40 SANDVIKEN

TELEFON +46(0)26-27 30 30

E-POST info@jarbo.se

HEMSIDA www.jarbo.se
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MÅNGAS FAVORIT är klassikern Raggi, som nu kommer i 
fem nya 100 g- och åtta nya 150 g-färger.

Nya sockfärger
I höst lanserar vi massor av nya färger i våra 
olika sockgarner. Vilken blir din nya favorit?

HELT NY färgskala bjuds det på 
i Mellanraggi – både 

print och solida 
kulörer.

FÖR FINSMAKAREN 
fi nns det massvis av vackra, 
handfärgade nyanser 
att välja bland i Manos 
del Uruguays ljuvliga 
sockgarner Alegria och 
Alegria Grande.

VÅRT TUNNASTE sockgarn Junior Raggi lanseras i 20 helt 
nya enfärger på 50 g-nystan. Dessutom bjuder vi på sex 

nya printfärger i 100 g.



Sockor för alla smaker
Tå-upp, skaft-ned. Bumeranghäl och Fleegle heel. Overknee eller 
ankelhöga. Valen och möjligheterna när du ska sticka sockor är 
nästintill oändliga. Oavsett om du vill sticka traditionella raggsockor 
från skaftet och ned eller tå-upp strumpor med afterthought heel så 
har du kommit helt rätt – vi erbjuder nämligen sockor för alla smaker!

Blogg: ”Adventssockan” 
Mellanraggi / garngrupp 4

14-06. Raggi
Garngrupp 5

91814. Mellanraggi
Garngrupp 4

14-06. Raggi
Garngrupp 5

91385. Mellanraggi
Garngrupp 4
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14-09 

SPIRALSOCKOR

Vill du sticka sockor snabbt och enkelt utan att 
behöva bekymra dig om det krångliga hälpartiet? 
Då kan dessa spiralsockor (eller tubsockor) vara 
något för dig. Med denna fi nurliga modell är det 
nämligen bara att sticka på efter det lätta 
mönstret. Snyggt, enkelt och smart!

GARNKVALITÉ Gästrike 3 tr / Garngrupp 4
STORLEKAR barn(dam)herr
GARNÅTGÅNG Ca 75(100)150 g (fg 9303)
STICKOR 3 mm

MÖNSTER 
2 rm, 2 am, men man förskjuter mönstret 1 m åt vänster vart 5:e v.

SOCKOR
Lägg på st 3 upp 40(52)60 m och fördela jämt på stickorna. Sticka 
2 rm, 2 am i 2 cm därefter mönster tills arb mäter 30(35)40 cm 
eller önskad längd, då minskas för tån: Sticka X *2 rm, 2 rm tills*, 
upprepa *-* varvet ut,  sticka 2 v utan minskningar X, upprepa X-X 
tills 8 m återstår. Ta av garnet och dra det genom de återstående 
m. Dra åt och fäst trådarna. Sticka en socka till. Vill du ha en 
höger och vänstersocka så förskjuter du mönstret 1 m till höger i 
stället.
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Blogg: ”Vårsockan” 
Alegria / garngrupp 2

Blogg: ”Nyårssockor”
Mellanraggi / garngrupp 4

Blogg: ”Fruntimmerssockan”
Mellanraggi / garngrupp 4

Blogg: ”Höstsockan” 
Junior Raggi / garngrupp 2



EN LITEN SKOLA OM 

Rundstickning, ändstickor & kablar

ERGONOMISK STICKNING
Att använda rundsticka betyder inte att man måste sticka rundvarv, det går 
lika bra att sticka fram och tillbaka. Många tycker det känns lättare för 
axlar och händer att hålla i de kortare stickorna och om du har ett stort 
arbete fördelas vikten till att vila på rundstickans kabel i ditt knä istället 
för längst ut på en lång jumpersticka. 

Stickar du t.ex. stora spetssjalar är det nödvändigt med en lång rundsticka 
för att få plats med alla maskor och för att kunna sträcka ut den under 
arbetets gång så du kan se hur vacker den blir.

RUNDSTICKANS ANATOMI
En rundsticka består av två stickor med en kabel emellan. Kabeln kan 
vara av olika längd (cm), vilket man anpassar till omkretsen på det 
arbete man ska göra. Stickorna har olika grovlek (mm), liksom alla andra 
stickor, men de kan också vara av olika längd. Vanligast är att stickan är 
ca 15 cm på de längre kablarna, men på 40 cm rundsticka är stickorna 
kortare, ca 10 cm, detta för att man ska komma åt maskorna på små 
arbeten, så som mössor.

Den traditionella rundstickan består av en kabel som sitter fast mellan 
stickorna, en s.k. fast rundsticka. Vill man använda denna typ av 
rundsticka får man ha en i varje utförande, vad gäller storlekar och 
längder, till olika behov.

HUR MÄTS EN RUNDSTICKA?
Längden på en rundsticka mäts från spets till spets, alltså inklusive både 
kabeln och de två stickorna. Dock är de oftast några cm längre än de är 
klassade som, och det skiljer sig lite mellan olika märken.

De mått som anges på de separata kablarna avser längd på monterad 
rundsticka, med två stickor. En kabel som är märkt med 40 cm är endast ca 
24 cm, men tillsammans med 2 korta ändstickor, som är ca 8,5 cm vardera, 
blir det en rundsticka på 41 cm. Till övriga längder på kablar räknas det att 
man använder de längre standardändstickorna, som mäter ca 11,5 cm.

86608. RÖD - Set med 8 par 
ändstickor, kablar & ändstoppar 
samt kabelkopplingar

Att rundsticka innebär att du stickar runt, runt, i spiral. Varven fortsätter utan att du vänder arbetet. 
Detta ger dig en sömlös ”tub”, vilken kan bli en socka, ärmar, vantar eller en tröja. Du kan rundsticka 
med strumpstickor eller rundsticka, och just rundstickor ska vi berätta mer om här.

Läs mer om rundstickning på bloggen 
www.jarbo.se/sa-stickar-du-med-rundsticka
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Montering:

1. Gänga ändstickorna på kabelns metalländar.

2. Sätt kabelnyckel i hålet på kabelns metalldel och vrid för att dra åt.

Kabel

Ändstoppar

Kabelnyckel Ändstickor

Kabelkoppling

Monterad rundsticka.

Extra lång rundsticka med två kablar och en kabelkoppling emellan.

Två långa stickor.

MONTERA EGNA RUNDSTICKOR
Med utbytbara ändstickor och separat kabel monterar du din egen 
rundsticka. Den består av en kabel och två ändstickor i separata delar 
och ger dig många möjligheter att kombinera din egen rundsticka, exakt 
efter dagsbehovet. Du får alltid den ultimata rundstickan!

Flexibiliteten är mycket användbar:

• Med endast ett fåtal redskap har du tillgång till många olika 
kombinationer av rundstickor. 

• Du kan lätt byta ut stickorna mitt i ett arbete utan att ta ur kabeln.

• Med ändstopparna kan du låta arbetet vila på kabeln och använda 
ändstickorna på en annan kabel till ett annat parti eller projekt.

• Med kabelkopplingar kan du montera flera kablar ihop till en jättelång 
rundsticka!

• Du kan även göra två långa stickor bestående av en ändsticka + en 
kabel vardera. Stickorna sitter alltså inte ihop med en kabel utan har 
varsin kabel. Det kan vara ett alternativ vid stickning av stora arbeten 
som görs fram och tillbaka.

Kablar finns i följande längder: 40, 50, 60, 80, 100, 120 och 150 cm. 
Ändstickor finns från 3 mm och uppåt, korta samt standardlängd.  
Av dessa kan du kombinera väldigt många rundstickor utefter ditt 
aktuella behov.

I kabelsetet följer alltid två ändstoppar och en kabelnyckel med. 
Kabelkopplingarna som sätter ihop flera kablar med varann säljs separat, 
men finns med i de exklusiva ändsticksseten, t.ex. RÖD (artnr 86608) på 
bilden till vänster. 

VILANDE ARBETE
Ändstopparna gör det möjligt att arbeta med flera projekt samtidigt.  
De skruvas på kabelns metallgängor och håller arbetet på plats medan du 
använder stickorna till ett annat projekt, med en annan kabel. Perfekt 
när du stickar flera delar av ett plagg som senare ska sättas ihop. Se bara 
till att ha flera kablar som delarna kan vila på. 

MAGIC LOOP
Vi vill passa på att slå ett slag för Magic Loop-tekniken, som är mycket 
smidig när du stickar mindre ”tuber”, så som sockor, vantar, ärmar och 
fingrar. 

Du använder en ”för lång” rundsticka, som viks dubbel, där maskorna 
fördelas på varsin parallell sticka. Kabeln går ut mellan arbetets halvor. 
Till en socka är 80 cm rundsticka lagom, till två sockor samtidigt behöver 
du 120 cm (vuxenstorlek). 

För att sticka drar du ena stickan ur dess maskor och låter dem vila på 
kabeln, medan du stickar maskorna på motstående halva. Därefter vänder 
du arbetet och gör på samma sätt med andra stickan.

Med Magic Loop är det:

• lättare att hålla reda på stickor, maskor och plaggets bak- och framsida 
– särskilt för nybörjare.

• lättare att prova plagget under pågående stickning.

• möjligt att sticka två sockor samtidigt, på samma rundsticka.

• lättare att få övergången mellan stickorna snygg.
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GARNKVALITÉ Mellanraggi / Garngrupp 4 
MASKTÄTHET Ca 27 m x 32 v = 10 x 10 cm 
STORLEK Huvudomkrets ca 54-58 cm (= barn från ca 10 år 
upp till vuxen) 
OMKRETS Ca 50 cm (osträckt) 
HÖJD Ca 20 cm (med dubbelvikt mudd) 
GARNÅTGÅNG Fg 1: Ca 100 g (fg 28230, blå)  
Fg 2: Ca 30 g (fg 28201, vit) 
RUNDSTICKA 3 mm, 40 cm  
STRUMPSTICKOR 3 mm 
TILLBEHÖR 1 markör att placera vid varvets början  
- det underlättar rundstickningen! 
DESIGN & TEXT Maja Karlsson

MUDD 
Med fg 1 och rundst 3 mm: Lägg upp 132 m.  
Sticka resår (2 rm, 2 am) i 10 cm.

MÖNSTERPARTI 
Sticka 2 räta v med fg 1. 
Sticka mönster i slätst (= räta m samtliga v, vid rundst) 
enligt diagram A, v 1-16 och sedan v 1-12. 
Fortsätt sedan att sticka mönster i slätst enligt diagram B, 
v 1-18. 
Sticka 1 rätt v med fg 1 och fortsätt sedan att sticka med  
fg 1 under minskningarna.

MINSKNINGAR 
Minskningsvarv 1: *[2 rm tills] 2 ggr, 13 rm, 2 rm tills,  
14 rm* upprepa från *-* v runt = 120 m. 
Sticka 1 rätt v. 
Minskningsvarv 2: *2 rm tills, 13 rm* upprepa från *-* v 
runt = 112 m. 
Sticka 1 rätt v. 
Minskningsvarv 3: *2 rm tills, 12 rm* upprepa från *-* v 
runt = 104 m. 
Sticka 1 rätt v. 
Minskningsvarv 4: *2 rm tills, 11 rm* upprepa från *-* v 
runt = 96 m. 
Sticka 1 rätt v. 
Minskningsvarv 5: *2 rm tills* upprepa från *-* v runt = 48 m. 
Sticka 1 rätt v. 
Minskningsvarv 6: *2 rm tills* upprepa från *-* v runt = 24 m. 
Sticka 2 räta v. 
Minskningsvarv 7: *2 rm tills* upprepa från *-* v runt = 12 m. 
Sticka 1 rätt v. 
Minskningavarv 8: *2 rm tills* upprepa från *-* v runt = 6 m 
Ta av garnet och trä garnänden genom resterande m. Dra åt 
och fäst tråden.

MONTERING 
Gör en garntofs av båda färgerna (ca 5 cm i diameter) och sy 
på mössan. Fäst lösa trådar.
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DIAGRAM A

DIAGRAM B

TECKENFÖRKLARING

=  fg 1

=  fg 2

”To have one’s head in the clouds”, betyder ungefär ”att vara så upptagen av sina 
dagdrömmar att man inte noterar vad som händer runt omkring” ... 

Vår designer Maja som kände igen sig i det engelska uttrycket, lät sig rent 
bokstavligt inspireras. Resultatet blev en mönsterstickad mössa med molnmotiv.  
Nu hoppas vi att denna mjuka mössa ska bli en riktig  
stapelvara i din höst- och vintergarderob!

"HEAD IN THE CLOUDS" – MÖNSTERSTICKAD MÖSSA



Mössor som värmer
Härliga tofsmössor, lekfulla babyhättor, sportiga toppluvor 

och trendriktiga sotarmössor.. Bland våra gratis beskrivningar 
hittar du hundratals värmande ”huvudsaker” att sticka och 

virka till den kallare delen av året! Kanske får någon av dessa 
modeller pryda ditt huvud i höst och vinter?

91539. Mio
Garngrupp 2

91456. Molly
Garngrupp 6

91548. Gästrike 2 tr
Garngrupp 2

14-25. Gästrike 3 tr
Garngrupp 4

91293. Raggi
Garngrupp 5

91095. Fuga
Garngrupp 4
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Mössor som värmer
Härliga tofsmössor, lekfulla babyhättor, sportiga toppluvor 

och trendriktiga sotarmössor.. Bland våra gratis beskrivningar 
hittar du hundratals värmande ”huvudsaker” att sticka och 

virka till den kallare delen av året! Kanske får någon av dessa 
modeller pryda ditt huvud i höst och vinter?

92148. Ylle
Garngrupp 5

14-24. Lady / Fuga
Garngrupp 4

91566. Ronja
Garngrupp 6

91770. Maya
Garngrupp 4

91342. Silk Blend
Garngrupp 4

91427. Mio
Garngrupp 2

92127. Molly/Split
Garngrupp 6

14-24. Lady / Fuga
Garngrupp 4

91338. Luva XL
Garngrupp 6
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TECKENFÖRKLARING

=  fg 1

=  fg 3

=  fg 2

=  fg 4

=  2 rm tills (fg 1)

=  2 rm tills (fg 4)

DIAGRAM

Upprepa *-*

=  v 4 i minskning för kullen
=  v 3 i minskning för kullen
=  v 2 i minskning för kullen
=  v 1 i minskning för kullen

Börja här

Börja här

92084 

MÖSSA I NORDISKT MÖNSTER

Inspirerade av traditionell, skandinavisk 
mönsterstickning designade vi denna vackra mössa i 
nordiskt mönster. Varför inte passa på att även sticka 
den matchande tröjan 92067 (dam) / 92069 (herr)?

GARNKVALITÉ Raggi / Garngrupp 5 
MASKTÄTHET Ca 19 m x 24 v mönsterst på st 4 = 10 x 10 cm 
STORLEKAR Ca 50-56 (58-64) cm (huvudomfång) 
LÄNGD Ca 24 (24) cm (osträckt) 
OMKRETS Ca 47 (53) cm (osträckt) 
GARNÅTGÅNG Fg 1: Ca 50 (75) g (fg 15142, blå) Fg 2: Ca 25 (25) g  
(fg 1500, natur) Fg 3: Ca 25 (25) g (fg 1549, ljusgrå) Fg 4: Ca 25 (50) g 
(fg 15126, röd) 
STRUMPSTICKOR 4.5 mm  
RUNDSTICKA 4 mm, 40 cm 
DESIGN & TEXT Järbo Garn

FÖRKLARINGAR  
Slätstickning i rundvarv: Alla v räta.

MÖSSA 
Lägg upp 84 (98) m på rundst 4. Sticka resår, 1 rm, 1 am, i rundvarv i 10 v. 
Fortsätt att sticka mönster i slätst enl diagram. OBS! Kom ihåg att minska på 
v 34 och v 37 i diagrammet. Byt till strumpst 4.5 och minska för kullen. 
Varv 1 (= v 34 i diagrammet): Sticka *12 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v 
ut = 78 (91) m. 
Varv 2 och 3 (= v 35 och 36 i diagrammet): Sticka utan minskningar. 
Varv 4 (= v 37 i diagrammet): Sticka *11 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v 
ut = 72 (84) m. 
Varv 5 och 6: Sticka utan minskningar. 
Varv 7: Sticka *10 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut = 66 (77) m. 
Varv 8: Sticka utan minskningar. 
Varv 9: Sticka *9 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut = 60 (70) m. 
Varv 10: Sticka utan minskningar. 
Varv 11: Sticka *8 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut = 54 (63) m. 
Varv 12: Sticka *7 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut = 48 (56) m. 
Varv 13: Sticka *6 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut = 42 (49) m. 
Varv 14: Sticka *5 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut = 36 (42) m. 
Varv 15: Sticka *4 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut = 30 (35) m. 
Varv 16: Sticka *2 rm, 3 rm tills*. Upprepa *-* v ut = 18 (21) m. 
Varv 17: Sticka 3 rm tills v ut = 6 (7) m.  
Klipp garnet och trä genom resterande m. Fäst alla trådar.
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92000 & 91659. Raggi 
Garngrupp 5

92084 & 92104. Raggi 
Garngrupp 5

92000 & 91560. Raggi 
Garngrupp 5

92001 & 91706. Raggi & Gästrike 3 tr 
Garngrupp 5 & 4

92000 & 91702. Raggi & Reflex 
Garngrupp 5

92000 & 91778. Raggi 
Garngrupp 5

92084 & 92104. Raggi 
Garngrupp 5

92084 & 92109. Raggi 
Garngrupp 5

91941 & 92085. Raggi 
Garngrupp 5



Säsongens design
Till denna säsong bjuder vi på massvis av stickat till både stora och små. 
Här hittar du allt från tröjor och koftor i traditionella mönster till färgglada 
accessoarer och ponchos i refl exgarn. Vilket blir ditt nästa projekt?
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92035. Raggi
Garngrupp 5

92105. Raggi
Garngrupp 5

92105. Raggi
Garngrupp 5

92103. Llama Silk
Garngrupp 3

91792. Llama SilkGarngrupp 3
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92065. Elise
Garngrupp 3

92064. Elise
Garngrupp 3

92025. Mellanraggi
Garngrupp 4

92030. Mellanraggi
Garngrupp 4

92121. Raggi & Refl ex
Garngrupp 5

92038. Big Verona / Fuga / Lady
Garngrupp 4
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92102. Alpacka Solo
Garngrupp 3

92102. Llama Silk
Garngrupp 3

92007. Mio
Garngrupp 2

92044. Alpacka Solo
Garngrupp 3

92111. Alpacka Solo
Garngrupp 3

92110 Mira
Garngrupp 4



92007 

MÖNSTRAD BABYPLÄD

Denna värmande babypläd i skön merinoull passar perfekt 
till alla lekfulla småttingar. Varför inte sticka den som 
julklapp till någon liten i din närhet? Vill du även sticka de 
matchande byxorna och tröjorna fi nns de med i den 
kompletta beskrivningen på hemsidan.

GARNKVALITÉ Mio / Garngrupp 2
MASKTÄTHET Ca 27-28 m och 36-37 v slätst på st 3 = 10 x 10 cm
STORLEK Ca 75 x 90 cm
GARNÅTGÅNG Fg 1: Ca 400 g (fg 30203, grå)  Fg 2: Ca 150 g (fg 30201, vit) 
STICKOR 2.5 och 3 mm
RUNDSTICKOR 2.5 och 3 mm, 60 cm och 3 mm, 80 cm
DESIGN & TEXT Soolorado / Sanna Mård Castman

PLÄD 
Lägg på rundst 3 med fg 1 upp 169 m och sticka rätst i ca 3½-4 cm (1:a v 
= avigs). Öka på sista v 10 m jämnt fördelat = 179 m. Sticka sedan slätst 
innanför kantm i varje sida rest av arb. Sticka 2 v med fg 1. 
Sticka därefter mönster enl följ: *diagram 1 1 gång, diagram 2, 1 gång, 
diagram 3 1 gång, diagram 4 1 gång, diagram 5 1 gång*. Upprepa *-* 
ytterl 3 ggr = 276 v.
Sticka diagram 1 1 gång + de 2 första varven på diagram 1 ytterligare en 
gång så att det blir lika som i början av fi lten. Sluta med 2 v slätst med 
fg 1. Sticka därefter rätst med fg 1 i lika många v som i början av fi lten. 
OBS! Minska 10 m jämnt fördelat på första v = 169 m. Maska av rätt.
Kanter långsidor: Plocka från räts med st 3 och fg 1 upp m utmed 
långsidan. Kanten ska inte bubbla eller strama. Plocka upp 1 m i varje v 
och hoppa över ca vart 4-5:e v. 
Sticka rätst i lika många v som på 
kortsidorna. Maska av i rätst.

TECKENFÖRKLARING

=  Fg 1

=  Fg 2

Sticka rätst i lika många v som på 
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VIRKAD TOMTE

Denna söta nisse passar både som fi n juldekoration, 
dörrstopp och leksak till de små. Med Hoooked’s RibbonXL 
går det dessutom både snabbt och enkelt att virka!

GARNKVALITÉ RibbonXL
STORLEK Höjd: Ca 35 cm. Bredd: Ca 17 cm.
GARNÅTGÅNG Fg 1: Ca 160 g (fg 57531, grå) Fg 2: Ca 170 g (fg 57534, röd) 
Fg 3: Ca 10 g (fg 57533, beige)
VIRKNÅL 8 mm
TILLBEHÖR Fyllnadsvadd, kartongbit 20x20 cm, ca 1 kg stenar eller 
plastgranulat tygbit eller plastpåse till att lägga stenar/granulat i, ljus 
sytråd, stickmarkörer.
TEXT & DESIGN Christina Eriksson / Linda Brodin, Järbo Garn

KROPP
Börja med bottenplattan: Gör en magisk ring med 6 fm i fg 1. Lämna en 
bit tråd som ska användas till kartongen senare.
Varv 1: Virka 1 lm, 2 fm i varje fm varvet runt, 1 sm i lm = 12 fm.
Varv 2: Virka 1 lm, *2 fm i samma fm, 1 fm*, upprepa *-* varvet runt, 
1 sm i lm = 18 fm.
Varv 3: Virka 1 lm, *2 fm i samma fm, 2 fm*, upprepa *-* varvet runt, 
1 sm i lm = 24 fm.
Varv 4: Virka 1 lm, *2 fm i samma fm, 3 fm*, upprepa *-* varvet runt, 
1 sm i lm = 30 fm.
Varv 5: Virka 1 lm, *2 fm i samma fm, 4 fm*, upprepa *-* varvet runt, 
1 sm i lm = 36 fm.
Varv 6: Virka 1 lm, *2 fm i samma fm, 5 fm*, upprepa *-* varvet runt, 
1 sm i lm = 42 fm.
Varv 7: Virka 1 lm, *2 fm i samma fm, 6 fm*, upprepa *-* varvet runt, 
1 sm i lm = 48 fm.
Nu virkas kroppens sidor, virka runt runt utan avslutning på varven. 
Sätt gärna en markör i varvets 1:a m.
Varv 8-14: Virka 1 fm i varje fm varvet runt.
För att få en stadig botten: Klipp till en kartongplatta enligt skissen. 
Gör ett hål i mitten, klipp jack en bit in och vik upp kanterna. Trä 
uppläggningstråden igenom hålet och placera kartongen i botten på 
arbetet, se bild. Knyt några knutar i garnet för att spänna botten mot 
kartongen.
Varv 15: Virka *2 fm tills, 6 fm*, upprepa *-* varvet runt = 42 fm.
Varv 16: Virka 1 fm i varje fm varvet runt. 
Varv 17: Virka *2 fm tills, 5 fm*, upprepa *-* varvet runt = 36 fm.
Varv 18: Virka 1 fm i varje fm varvet runt. 
Varv 19: Virka *2 fm tills, 4 fm*, upprepa *-* varvet runt = 30 fm.
Varv 20: Virka 1 fm i varje fm varvet runt. 
Nu är det dags att lägga tyngd i botten. Om du vill använda tomten som 
dörrstopp behövs det ordentlig tyngd, använd då stenar, annars går det 
bra med plastgranulat. Lägg dem gärna i en plastpåse eller tygbit så de 
hålls samman. Fördela över hela bottenytan. Fyll sedan med vadd.
Varv 21: Virka *2 fm tills, 3 fm*, upprepa *-* varvet runt = 24 fm.
Varv 22: Virka 1 fm i varje fm varvet runt. 
Varv 23: Virka *2 fm tills, 2 fm*, 
upprepa *-* varvet runt = 18 fm.
Varv 24: Virka 1 fm i varje fm 
varvet runt. 
Varv 25: Virka *2 fm tills, 1 fm*, 
upprepa *-* varvet runt = 12 fm.
Varv 26: Virka 1 fm i varje fm 
varvet runt.
Fyll med mer vadd.
Varv 27: Virka *2 fm tills*, 
upprepa *-* varvet runt = 6 fm.
Ta av garnet och dra igenom 
resterande m. Sy ihop.

LUVA
Virka hela luvan runt runt utan avslutning på varven. Låt en markör följa 
med i varvets 1:a fm hela tiden.
Gör en magisk ring med 4 fm i fg 2. 
Varv 1: Virka 2 fm i varje fm = 8 fm.
Varv 2-4: Virka 1 fm i varje fm.
Varv 5: Virka *2 fm i samma fm, 3 fm*, upprepa *-* varvet runt = 10 fm.
Varv 6: Virka 1 fm i varje fm.
Varv 7: Virka *2 fm i samma fm, 4 fm*, upprepa *-* varvet runt = 12 fm.
Varv 8: Virka 1 fm i varje fm.
Varv 9: Virka *2 fm i samma fm, 3 fm*, upprepa *-* varvet runt = 15 fm.
Varv 10: Virka 1 fm i varje fm.
Varv 11: Virka *2 fm i samma fm, 4 fm*, upprepa *-* varvet runt = 18 fm.
Varv 12: Virka 1 fm i varje fm.
Varv 13: Virka *2 fm i samma fm, 5 fm*, upprepa *-* varvet runt = 21 fm.
Varv 14: Virka 1 fm i varje fm. 
Varv 15: Virka *2 fm i samma fm, 6 fm*, upprepa *-* varvet runt = 24 fm.
Varv 16: Virka 1 fm i varje fm.
Varv 17: Virka *2 fm i samma fm, 3 fm*, upprepa *-* varvet runt = 30 fm.
Varv 18: Virka 1 fm i varje fm.
Varv 19: Virka *2 fm i samma fm, 4 fm*, upprepa *-* varvet runt = 36 fm.
Varv 20: Virka 1 fm i varje fm.
Varv 21: Virka *2 fm i samma fm, 5 fm*, upprepa *-* varvet runt = 42 fm.
Varv 22: Virka 1 fm i varje fm.
Varv 23: Virka *2 fm i samma fm, 6 fm*, upprepa *-* varvet runt = 48 fm.
Varv 24: Virka 1 fm i varje fm.
Varv 25: Virka *2 fm i samma fm, 7 fm*, upprepa *-* varvet runt = 54 fm.
Varv 26: Virka 1 fm i varje fm.
Varv 27: Virka *2 fm i samma fm, 8 fm*, upprepa *-* varvet runt = 60 fm.
Varv 28: Virka 1 fm i varje fm.
Ta av garnet, men lämna tråden till monteringen.

NÄSA
Gör en magisk ring med 6 fm i fg 3.
Varv 1: Virka 1 lm, 2 fm i varje fm varvet runt = 12 fm.
Varv 2: Virka 1 fm i varje fm varvet runt, avsluta med 1 sm.
Ta av garnet, fäst och fyll näsan med trådarna.

MONTERING
Sy fast näsan med sytråd, ca 5 cm upp på kroppen. Sätt på mössan med 
den hängande tråden mitt bak. Mössan ska täcka nästan halva näsan, se 
bild, och ligga lite lägre i bak. Fäst mössan i kroppen med några stygn 
mitt bak. Sy fast mössan mot näsan med sytråd. 

Ca 15 cm 

Kartongplatta till botten 

Botten på tomten
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Julen är här!
Snart är den här, favorithögtiden för alla oss som älskar att sticka, virka, pyssla och göra 
fi nt! På www.jarbo.se hittar du massvis av inspiration och gratis mönster till julens skapande 
– allt från värmande tröjor och sockor till virkat julpynt. Vad väntar du på?

JÄRBO GARN  |  INSPIRATION  |  NR 37        19

A.   91374. Gästrike 2 tr. Garngrupp 2

B.   91659. Raggi. Garngrupp 5

C.   91010. Raggi. Garngrupp 5

D.   91731. Alpacka Solo. Garngrupp 3

E.   91547. Gästrike 2 tr. Garngrupp 2

F.   91395. Mini Ull. Garngrupp 3

G.   11-18. Fuga. Garngrupp 4

H.   91008. Raggi. Garngrupp 5

I.   14-06. Raggi. Garngrupp 5

J.   91179. Raggi. Garngrupp 5

A

B

C

E

I

G

D

H

J

F

http://www.jarbo.se/


Gratis beskrivningar
fi nns på www.jarbo.se
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Manos del Uruguay
Manos del Uruguay startade sin verksamhet 1968 som ett sätt att hjälpa kvinnor på landsbygden i Uruguay till 

försörjning. På så sätt kunde man undvika att alltför många familjer splittrades genom att en av de vuxna tvingades 

söka sig till städerna för att få jobb. Idén var att utgå från de lokala förutsättningarna som tillgången till fårull och 

kvinnornas hantverkskunnande och skapa något utifrån det.

Idag är Manos ett kooperativ bestående av 400 kvinnor som spinner och handfärgar garner som sedan säljs över 

hela världen. Varje härva signeras av den kvinna som tillverkat den – därför vet man som köpare exakt vem som får 

del av ens garnköp. Sedan 2009 är organisationen också medlem i World Fair Trade Organization, vilket innebär att 

garnet är rättvisemärkt.

En av de saker som gör Manos del Uruguays garner så unika är de vackra färgerna och meleringarna. Hemligheten 

ligger i små partier som färgas i vedeldade vattenkokare. Faktorer som det lokala vattnet, vädret och tid på året 

bidrar alla till de subtila nyanserna i de färger som tas fram.

I vårt Manos-sortiment hittar du allt från underbara sockkvalitéer som Alegria och Alegria Grande till fantastiska 

merinoullgarner som Marina och Maxima. Resten lämnar vi till dig att upptäcka själv!

http://www.jarbo.se/

