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GARNKVALITÉ

MÖSSA & HALSDUK MED SNEDSTÄLLDA RÄNDER

Fantasi 50 % ull, 50 % akryl, ca 50 g = ca 120 m
(100 g till mössan och 200 g till halsduk)
GARNALTERNATIV
Fuga, Lady, Gästrike 3 tr, Mellanraggi, Saga
(Tänk att garnåtgången kan variera vid byte av garnkvalité).
STORLEK
En storlek
MÅTT
Mössans omkrets (utan att sträcka ut den– och det är MYCKET elastiskt)
MÖSSANS OMKRETS
Ca 42 cm
MÖSSANS HÖJD
20 cm
HALSDUK
17 x 147 cm (utan att sträcka ut den)
GARNÅTGÅNG/FÄRG 60147 Ca 300 g
STICKOR
Nr 4
VIRKNÅL
Nr 3 (till mössans kant)
DESIGN & TEXT
Katrine Wohllebe, Goodlifeknitting
ÖVERSÄTTNING
Karen Marie Vinje

VID FRÅGOR ANGÅENDE BESKRIVNINGEN & GARNUPPLYSNING
Järbo Garn AB TEL 026-27 30 30 E-POST info@jarbo.se
VID EVENTUELLA RÄTTELSER I BESKRIVNINGEN
Se Järbo Garn hemsida www.jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material
och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB
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HÅR & MAKE Angelica Pennerdahl
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ETT TACK TILL
KLÄDER & TILLBEHÖR Gina Tricot - Valbo köpcentrum
MILJÖ Boulongerskogen - Gävle

MASKTÄTHET

22 m slätst på st nr 4 = 10 cm – eller anpassa till det nr på stickor Du måste ha för att på 10 cm få 22 m.

STORLEKSGUIDE

Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på våra plagg i stickbeskrivningen variera beroende på plagg typ och form.
För att hitta din storlek rekommenderar vi dig att du först mäter alla mått direkt på kroppen. Därefter bestämmer Du
själv hur mycket rörelsevidd Du vill ha.
TIPS! För att undvika frågetecken, tänk på att läsa igenom beskrivningarna noga innan Du påbörjar ditt arbete.

FÖRKORTNINGAR

arb = arbetet, am = avig maska, fm = fastmaska, ggr = gånger, m = maska, rm = rätt maska, tills = tillsammans, v= varv,
ytterl = ytterligare.

FÖRKLARING

För att få det randiga mönstret stickar du slätst och avigvänd slätst växelvis. När du utökar i den ena sidan, och avmaskar
i den andra samtidigt, ligger ränderna på skrå. På mössan, som är stickad på tvären, stickar du också med vändningar.
Då blir mössan bredare på mitten, och smalare i toppen än i nederkanten. Vändvarv är ett varv som du vänder arbetet
innan du har stickat alla maskorna på stickan. Vändvarv brukas till att forma arbetet så att det blir bredare på några
ställen, och smalare på andra, för att få interessant effekt med ändrad stickriktning. För att det inte skall bli hål i arbetet
när du vänder, stickas vändevarv enl. följ: Sticka det antal maskor som står i beskrivningen, vänd. Lyft 1 maska avigt
med garnet framföre arbetet och dra det bakåt (= bort från dig själv), så att den stickade m dras upp över stickan och
bildar en dubbel maska = vändmaska (vändm). Sticka ut varvet. När du senare skall sticka över vändmaskan, stickas den
”dubbla” maskan som om det var en enda maska. (En vändmaska räknas alltid bara som en maska.)

HALSDUK

Lägg upp 3 m.
Varv 1: 2 am, (1 am, 1 am i bakre maskbåge) i sista m.
Varv 2: rm ut v, men i sista m stickas 2 m = 1 rm + 1 rm i bakre maskbåge.
Varv 3: am ut v, men i sista m stickas 1 am + 1 am i bakre maskbåge.
Varv 4: rm ut v, men i sista m stickas 1 rm + 1 rm i bakre maskbåge.
Varv 5: rm ut v, men i sista m stickas 1 rm + 1 rm i bakre maskbåge.
Varv 6: am ut v, men i sista m stickas 1 am + 1 am i bakre maskbåge.
Varv 7: rm ut v, men i sista m stickas 1 rm + 1 rm i bakre maskbåge.
Upprepa varv 2-7 till det finns 62 m – det är en triangel = halsdukens sista hörn.
Nästa v: Sticka tills sista m (rm eller am som det passar med ränderna), sticka 2 m i den sista m. Nästa v: Sticka tills de
2 sista m på st (rm eller am som det passar med ränderna), sticka 2 m tills. Upprepa dessa 2 v (= ränder som förut, med
intagning i den ena sidan och utökning i den andra sidan av arbetet) tills den långa kanten mäter ca. 147 cm, eller
tills det 4:e garnnystanet väger ca. 20 g. Fortsätt att sticka ränder som förut, men sticka nu 2 m tills i slutet av varje
v tills det finns 3 m på v – då bildas det sista hörnet på halsduken. Avm de sista 3 m och fäst alla trådar.

MÖSSA

Lägg upp 60 m.
Varv 1. (avigs): 53 am, vänd.
Varv 2 (räts): 1 vändm, rm tills det finns 12 m på vänster st, vänd.
Varv 3: 1 vändm, am tills 7 m före ”hålet” vid vändm på föregående v, vänd.
Varv 4: 1 vändm, rm tills 7 m före ”hålet” vid vändm på föregående v, vänd.
Varv 5: 1 vändm, am tills 7 m före ”hålet” vid vändm på föregående v, vänd.
Varv 6: 1 vändm, rm tills 7 m före ”hålet” vid vändm på föregående v, vänd.
Varv 7: 1 vändm, am tills de sista 2 m (= sticka över ”hål” och vändm, och sticka varje vändm som én m), sticka 2 am
tills, vänd.
Varv 8: 2 rm tills, rm tills sista m (= sticka över ”hål” och vändm, och sticka varje vändm som én m), i sista m stickas 1 rm + 1 rm i
bakre maskbåge.
Varv 9: rm tills det finns 7 m på vänster st, vänd.
Varv 10: 1 vändm, am ut v, men sticka 2 m i sista m = 1 am +1 am i bakre maskbåge.
Varv 11: rm tills det finns 7 m före ”hålet” vid vändm från föregående v, vänd.
Varv 12: 1 vändm, rm tills det finns 12 m på vänster st, vänd.
Varv 13: 1 vändm, am tills 7 m före ”hålet” vid vändm från föregående v, vänd.
Varv 14: 1 vändm, rm tills 7 m före ”hålet” vid vändm från föregående v, vänd.
Varv 15: 1 vändm, am tills 7 m före ”hålet” vid vändm från föregående v, vänd.
Varv 16: 1 vändm, rm ut v (= sticka över ”hål” och vändm, och sticka varje vändm som én m), sticka 2 m i sista m
= 1 rm +1 rm i bakre maskbåge.

Version 2

TVÄTTRÅD

Varv 17: am ut v, sluta med 2 am tills.
Varv 18: 2 rm tills, rm tills det finns 13 m på vänster st, 2 rm tills, rm ut v, men sticka 2 m i sista m = 1 rm + 1 rm i
bakre maskbåge.
Upprepa varv 9-18 ytterl 20 ggr, eller tills den längsta sidan på arbetet (= kanten med utökningar) räcker rundt om
huvudet och känns lagom. Upprepa varv 9-10 en gång.
Nästa varv: Avm nu alla m med aviga m = över ”hålen” och vändm. Sy ihop mössans uppläggningskant och avmaskningskant
från räts med små kastestygn så att det blidas en cylinder. Sy med tråckelstygn runt den yttersta kanten i toppen på
mössan (= den minsta öppningen), drag ihop kanten.
Sy tråckelstygn ännu en gång och drag ihop kanten mer. Fäst tråden ordentligt
Kant: Virka 1 rad fastmaskor runt mössans nedra kant. Fäst alla trådar.
På alla våra banderoller finner Du tvättråds rekommendationer för garnkvalitén. För färdig produkt rekommenderar vi
skonsam tvätt. Stickade plagg tvättas med avigsidan utåt.
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