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STICKDESIGN

GARNKVALITET:
LOVIKKA

I stopps sjal med broderat hjärta
i Lovikka Järbo.
Storlek/halsvidd: 30-31 (32-34) 35-37 (38-40) 41-43 cm.
Garnåtgång:

200 (300) 300 (300) 400 gram Järbo Lovikka.

Stickor

Nr 6,5.

Förkortningar:

m = maska, rm = rät maska, am = avig maska,
ggr = gånger.

Mosstickning: Varv1: * 1 rm, 1 am * upprepa från *-* varvet ut.
Varv 2: På avig m stickas rm, och på rät m stickas am. Upprepa dessa
båda varv fortlöpande.
Sjalen Lägg med stickor nr 6,5 upp 13 (15) 17 (19) 21 m och sticka
mosstickning, se beskrivning ovan, hela arbetet. Efter ett varv ökas
1m i början av varje varv 4 ggr = 17 (19) 21 (23) 25 m. Sticka tills
arbetet mäter 18 (19) 20 (21) 22 cm. Sticka 2 rm ur en maska hela
varvet ut. Sätt varannan m på en hjälptråd framför arbetet och sticka
de återstående 17 (19) 21 (23) 25 m tills arbetet från delningen mäter
15 (16) 17 (18) 19 cm. Sätt nu dessa m på en hjälptråd och spar. Plocka
upp m från den första hjälptråden = 17 (19) 21 (23) 25 m, och sticka
dessa m så det blir lika högt som det andra = 15 (16) 17 (18) 19 cm.
Plocka nu åter igen upp alla m på en och samma sticka men varannan
m från den ena hjälptråden och varannan m från den andra
hjälptråden. Sticka ihop 2 m rät tillsammans hela varvet ut = 17 (19)
21 (23) 25 m. Fortsätt att sticka rakt i mosstickning tills hela arbetet
mäter 88 (94) 101 (108) 115 cm. Minska 1 m i början av varje varv
genom att sticka ihop 2 m rät 4 ggr. Maska av.
Montering Sy bort alla lösa trådar och brodera ett hjärta av
restgarner på den ena sidan av i stopps kanalen.

Tvåfärgad vante i Lovikka Järbo
Stl:

3-6 år (7-10 år) 11 år - liten dam
(stor dam – liten herr) stor herr.

Garnåtgång:

Färg 1, 100 (100) 100 (100) 100 gram Järbo
Lovikka. Färg 2, 100 (100) 100 (200) 200 gram
Järbo Lovikka.

Strumpstickor: Nr 5.
Masktäthet:

ca 13 maskor x 19 varv = 10 x 10 cm i slätstickning med stickor nr 5. Om måttet inte stämmer
byt till grövre eller tunnare stickor.

Förkortningar: m = maska, rm = rät maska, am = avig maska.
Höger Vante Lägg med strumpstickor nr 5 och färg 1 upp 20
(24) 28 (32) 36 m och fördela dessa m över 4 strumpstickor. Sticka
resår 1 rm, 1 am i 6 (7) 8 (9) 10 cm. Byt till färg 2 och sticka
fortsättningsvis 3 varv rm, 1 varv am, alternerande (börja med 3
rm varv). När hela arbetet mäter 12 (13) 14 (15) 16 cm märker
man ut för tummen på ett rät varv genom att sticka in en tråd i av
vikande färg över 4 (5) 6 (7) 8 m på 1:a stickan. Plocka tillbaka
dessa m från början igen och fortsätt att sticka som förut
ytterligare 5 (7) 9 (11) 13 cm. Nu stickas hoptagning för vantens
övre kant på följande sätt med start på 1:a eller 3:e räta varvet i
mönstret: Sticka 1 = 1 rm, 2 rm tillsammans, rm resterande m.
Sticka 2 = rm tills 3 m återstår, 2 rm tillsammans i bakre mask
bågen, 1 rm. Sticka 3 = stickas lika som sticka 1. Sticka 4 = stickas
lika som sticka 2. Sticka 1 varv rm utan minskning och fortsätt
med vart 4:e varv avigt som förut. Denna minskning görs
fortlöpande vart annat varv tills 8 m återstår, då stickas 1 varv
rm. Tag av garnet och dra det genom de resterande 8 m från
stickorna och lyft av. Dra åt tråden. Sticka vänster vante lika men
åt motsatt håll, det vill säga att tummens maskor markeras över
de sista m på 4:e stickan.

MJ Design tel 073-639 45 86.
Tummen Plocka med strumpstickor nr 5 och färg 1 upp 10 (12)
14 (16) 18 m från tumtrådens markering och fördela dessa över 4
strumpstickor. Sticka 1 varv rm. Sedan stickas resår 1 rm, 1 am i
5 (6) 7 (8) 9 cm. Sticka ett hoptagningsvarv genom att sticka ihop
2 m rät tillsammans hela varvet runt = 5 (6) 7 (8) 9 m kvar. Sticka
1 varv rm och tag av tråden, dra tråden genom de resterande m
från stickorna och lyft av. Dra åt tråden.
Montering Sy bort alla lösa trådar.
MJ Design tel 073-639 45 86

Återförsäljare:

Yllefabriksvägen 34, 811 95 Järbo
Tel: 0290-706 30 • Fax: 0290-706 35

Vante i Lovikka Järbo med
tvåfärgad vikt kant
3-6 år ( 7-10 år) 11 år – liten dam
(stor dam – liten herr) stor herr.

Storlek:
Garnåtgång:

Färg 1, 100 (100) 100 (100) 100 gram Järbo Lovikka.
Färg 2, 100 (200) 200 (200) 300 gram Järbo Lovikka.

Strumpstickor: Nr 5.
Masktäthet:

ca 13 maskor x 19 varv = 10 x 10 cm i slätstickning
med stickor nr 5. Om måttet inte stämmer byt till
grövre eller tunnare stickor.

Förkortningar: m = maskor, rm = rät maska, am = avig maska.
Rutmönster:

Varv 1: färg 2, * lyft 1 m avigt, 1 rm * upprepa från
*-* varvet ut. Varv 2: färg 2, rm. Varv 3: färg 1, * 1
rm, lyft 1 m avigt * upprepa från *-* varvet ut.
Varv 4: färg 1, rm.

Höger vante Lägg med strumpstickor nr 5 och färg 1 upp 20 (24) 28
(32) 36 m och fördela dessa över 4 strumpstickor. Sticka 1 varv am.
Sticka rutmönster i två färger, se beskrivning ovan, i 5 (6) 7 (8) 9 cm.
Vänd arbetet ut och in, fortsätt att sticka med färg 2 i slätstickning,
1:a maskan lyfts utan att stickas. När arbetet från slätstickningen med
färg 2 mäter 12 (13) 14 (15) 16 cm märker man ut för tummen genom
att sticka in en tråd i av vikande färg över 4 (5) 6 (7) 8 m på första
stickan. Plocka tillbaka dessa m från början igen och fortsätt att sticka
slätstickning med färg 2 ytterligare 5 (7) 9 (11) 13 cm. Nu stickas
hoptagningen för vantens övre del på följande sätt:
Sticka 1 = 1 rm, 2 rm tillsammans, rm resterande m. Sticka 2 = rm tills
3 m återstår, 2 rm tillsammans i bakre mask bågen, 1 rm. Sticka 3 =
stickas lika som sticka 1. Sticka 4 = stickas lika som sticka 2. Sticka 1
varv rm, utan minskning. Denna minskning görs fortlöpande vart
annat varv tills 8 m återstår. Sticka 1 varv rm. Tag av garnet och dra
det genom de 8 återstående m på stickorna och lyft av dessa. Dra åt
garnet. Sticka vänster vante lika men åt motsatt håll, det vill säga att
tummens maskor markeras över de sista m på 4:e stickan.

Stereovante i Järbo Lovikka
Garnåtgång:

Masktäthet:

13 maskor på 10 cm.

Höger vante Lägg upp 30 maskor. Fördela maskorna jämnt över
stickorna på första varvet. Alla maskor stickas räta alla varv. Sticka
5 cm. Vänd stickningen ut och in så att avigsidan kommer ut. Fortsätt
att sticka 6 cm. Sticka en likadan mudd till. Har du inte en dubbel
uppsättning stickor kan du sätta över första muddens maskor på
avmaskningsnålar. Maska av 9 maskor på båda muddarna. Fördela
resterande maskor jämnt på 4 stickor. Sticka vidare tills vanten mäter
20 cm. Minska genom att sticka 2 maskor tillsammans i början på
varje sticka tills 20 maskor återstår. Sticka 2 maskor tillsammans i
början på varje sticka tills 20 maskor återstår. Sticka ihop alla maskor
2 och 2 tills 8 maskor återstår. Klipp av garnet och sy genom alla
maskorna. Drag till garnet. Trä in garnet på avigsidan och fäst noga.
Sy ihop de avmaskade maskorna från avigsidan och fäst garnet.
Fäst startändarna. Rugga upp vantdelen med en borste. Det går
lättare att rugga upp om du först håller vanten över ånga. Brodera
kors på muddarna. Klipp till 3 stycken 50 cm långa garnbitar. Sätt
fast garnbitarna i överkanten med ett lärkhuvud. Gör en fläta och
knyt fast lite av det färgade garnet.

Tummen Plocka med strumpstickor nr 5 och färg 1 upp 10 (12) 14
(16) 18 m från tummens markeringstråd. Sticka slätstickning i 5 (6) 7
(8) 9 cm. Sticka ett hoptagningsvarv för tummens övre del genom att
sticka ihop 2 m tillsammans hela varvet runt = 5 (6) 7 (8) 9 m kvar.
Sticka 1 varv rm. Tag av garnet och dra det genom de återstående m
från stickorna och lyft av dessa. Dra åt garnet.
Montering Sy bort alla lösa trådar.

MJ Design tel 073-639 45 86

Återförsäljare:

Yllefabriksvägen 34, 811 95 Järbo
Tel: 0290-706 30 • Fax: 0290-706 35

100 gram Järbo Lovikka.

Strumpstickor: Nr 6.

