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RUNDSTICKA

Gästrike 3 tr (100% Ull. Härvor ca 100 g = ca 200 m)
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©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material och texter
Fantasi (50% Ull, 50% Akryl. Nystan ca 50 g = 120 m)
är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.
En storlek
FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
Omkrets: Ca 83 cm. Höjd: Ca 66 cm
FOTOMODELL Michela Toresson
Ca 200 g Gästrike 3 tr (fg 9304)
ETT TACK TILL
KLÄDER & TILLBEHÖR Factory Shop - Gävle
Ca 200 g Fantasi (fg 60150)
Nr 4, 60 cm. OBS! Rundsticka används då arb stickas från båda sidor i tvåfärgad patent, även om man stickar fram och tillbaka.

DESIGN & TEXT
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MASKTÄTHET

Ca 20 m och 22 v i tvåfärgad patent på st nr 4 (utan att sträckas) = 10 x 10 cm – eller anpassa till den grovlek på stickor
Du behöver ha för att hålla masktätheten. OBS! På höjden räknas endast de synliga m på de rätstickade ränderna
(det stickas 2 v på varje synlig m och för säkerhets skull räknas endast de varv som syns).
			

STORLEK
MÅTT
GARNÅTGÅNG

TIPS & RÅD

*För att undvika frågetecken, tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan Du påbörjar ditt arbete.
*Sticka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att Du håller den
angivna masktäthetheten.			
*Byte till nytt nystan: Knyt aldrig ihop två garnändar. Repa istället upp de två garnändar som ska sammanfogas ca 8 cm
och lägg dem omlott. Sno garnändarna löst om varandra och fortsätt sticka. De flesta föredrar att börja på ett nytt
nystan genom att dra ut garnet inifrån nystanet.
		
FÖRKORTNIGNAR
arb=arbetet, fg=førg, rm=rät maska, am=avig maska, m=maska/maskor, v=varv, tills=tillsammans, st=sticka/stickor
PATENTSTICKNING

Patentstickning utmärker sig för att varannan m lyfts som om den skulle stickas avigt och med garnet framför m. Samtidigt
läggs garnet över stickan som ett omslag. På stickan ligger ett omslag och en m över varandra. I mönstret kallas det
”lyft 1 m avigt med omslag”. På nästa v stickas omslag och m tillsammans som en m. 				
Tvåfärgad patent: Stickas endast med en färg i taget. Först 1 v från ena sidan till den andra med en färg. Flytta tillbaka
m på st och sticka 1 v med den andra färgen från samma sida. Vänd på arbetet och sticka på samma sätt från den andra
sidan. Det stickas med ett ojämnt antal m.
Varv 1 (avigsidan), grått garn (Gästrike 3 tr): *1 rm, lyft 1 m avigt med omslag, upprepa från * till sista m, 1 rm.
Vänd inte utan flytta m tillbaka på stickan.
Varv 2 (avigsidan): Lyft 1 m, börja med det flerfärgade garnet (Fantasi) från rätsidan och sticka *1 am (sticka m och
omslag tillsammans), 1 lyft 1 m avigt med omslag, upprepa från * till 2 m återstår, 1 am (sticka m och omslag tillsammans).
Låt garnet hänga på framsidan av arbetet (=avigsidan), lyft sista m, vänd.
Varv 1 (rätsidan), grått garn: 1 am, *lyft 1 m avigt med omslag, 1 am (sticka m och omslag tills), upprepa från * till
2 m återstår, lyft 1 m avigt med omslag, 1 am. Vänd inte utan flytta m tillbaka på stickan.
Varv 2 (rätsidan): Lyft 1 m avigt, tag upp det flerfärgade garnet från avigsidan, *1 rm (sticka m och omslag tills), lyft
1 m avigt med omslag, upprepa från * till 2 m återstår, 1 rm (sticka m och omslag tills), lämna garnet på avigsidan och
lyft sista m avigt. Vänd.
Varv 3 (avigsidan), grått garn: 1 rm, *lyft 1 m avigt med omslag, 1 rm (sticka m och omslag tills), upprepa från * till
2 m återstår, lyft 1 m avigt med omslag, 1 rm. Vänd inte, men flytta tillbaka m på stickan.
Varv 4 (avigsidan): Lyft 1 m avigt, tag upp det flerfärgade garnet framför arb (=avigsidan).*1 am (sticka m och omslag
tills), lyft 1 m avigt med omslag, upprepa från * till 2 m återstår, 1 am (sticka m och omslag tills), lämna garnet framför
arb (=avigsidan), lyft nästa m. Vänd. Upprepa v 1-4. Rätsidan är den med flerfärgat garn, avigsidan är grå. OBS! Den
flerfärgade tråden börjar och slutar 1 m in på arbetet, och lämnas på arb avigsida när den inte används.

VÄPNARLUVA

Arbetet stickas på rundsticka fram och tillbaka. Lägg upp 145 m på rundsticka nr 4 med grått garn (Gästrike 3 tr). Börja
med tvåfärgad patent, som beskrivits ovan. Sticka till arb mäter 30 cm och sluta med varv 2 (med flerfärgat garn som
stickats från rätsidan). Tag av det grå garnet och sticka resår i flerfärgat garn enl följande:
Nästa v (avigsidan): *1 rm, 1 am, upprepa från * och sticka till sista m, 1 rm. Vänd.
Alla följande v (avigsidan): Sticka rm på rm, am på am. Sticka till resåren mäter 6 cm, sista v från rätsidan. Fortsätt
med tvåfärgad patent, börja på 3:e v och grått garn (från avigsidan). Sticka till patenten mäter 30 cm från resåren, sista
v i flerfärgat garn. Maska av i resår med grått garn. Vik arb på mitten och sy ihop med maskstygn från rätsidan, se till
att de flerfärgade ränderna kommer mitt över varandra. Sy ihop luvan mitt fram från uppläggningskanten till ca 2 cm
över det resårstickade stycket. Sy från rätsidan med maskstyngn ½ m in på den 1:a flerfärgade m i var sida. Fäst alla
trådar. Pressa inte på arb, men fukta det eventuellt och låt det plantorka. Den nedersta delen kan dras ned över axlarna.
Kanten runt ansiktet kan vikas ut så att den grå kanten kommer fram.

TVÄTTRÅD

Endast handtvätt. Använd ljummet vatten och milt tvåltvättmedel eller ulltvättmedel. Låt plagget ligga i tvålvattnet
ca 10 minuter utan att gnugga eller vrida det. Skölj plagget noga i ljummet vatten. Linda in det i handdukar och pressa ut så
mycket vatten som möjligt. Om så är nödvändigt, centrifugera några sekunder för att få ur allt vatten. Släta ut plagget på en
handduk och forma det försiktigt. Om så önskas kan plagget pressas lätt på avigsidan med en fuktig duk och varmt strykjärn.
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