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TRÖJA MED SKORSTENSKRAGE

GARNUPPLYSNING
Järbo Garn AB TEL 026-27 30 30 E-POST info@jarbo.se

FLER BESKRIVNINGAR Se Järbo Garn hemsida www.jarbo.se
Tindra (100 % polyester, Nystan á 50 g = ca 90 m)
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av
material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.
Tropik (50% bambus, 25% bomull, 25% akryl, Nystan á 50 g = ca123 m)
FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
Fuga, Lady, Saga, Fantasi, Gästrike 3-trådet, Mellanraggi
HÅR & MAKE UP Angelica. Pennerdahl
OBS! Garnåtgången kan variera om Du byter till en annan kvalité.
FOTOMODEL Josefin Widorson
MILJÖ Gävle - City
XS/S (M/L) XL/2XL
TACK TILL:
100(114)130 cm – plaggets mått
Divas Boning - Gävle
67(71)74 cm – plaggets mått (utan kragen)
Med reservation för eventuella tryckfel.
För senaste versionen se www.jarbo.se
Ca 250(300)350 g Tindra (fg 61200)
Ca 450(450)500 g Tropik (fg 55012)
Nr 4
Nr 4, 40 cm (till skorstenskragen)
Katrine Wohllebe/Goodlifeknitting
Karen Marie Vinje
Ca 22 m och 30 v i slätst och randmönster på st 4 = 10 x 10 cm – eller anpassa till det nummer på stickor Du måste ha
så masktätheten stämmer.

Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på våra plagg i stickbeskrivningen kan 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 & RÅD

* För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningarna noga innan Du påbörjar ditt arbete.
* Markera den storlek Du stickar med en färgad penna så är det lättare att följa beskrivningstexten.
* 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 masktätheten.
* 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.
RESÅR

Varv 1: *1 rm, 1 am, upprepa från * v ut.
Varv 2, och alla följ v: Rm över rm, am över am.

FÖRKLARINGAR

Randmönster (i slätst): Sticka växelvis 2 v med Tindra, 4 v med Tropik (börja med Tindra).
Kantmaska: Sticka första och sista m rät på alla v.

FÖRKORTNINGAR

am=avig maska, avigs=avigsidan, arb=arbetet, avm=avmaska, bakst=bakstycke, fg=färg, framst=framstycke, ggr=gånger,
kantm=kantmaska, m=maska/maskor, rest=resten, resår=resårstickning, rm=rät maska, räts=rätsidan, slätst=slätstickning,
st=sticka/stickor, tills=tillsammans, v=varv, ytterl=ytterligäre, ökn=ökning.

BAKSTYCKET

Lägg upp 113(127)145 m på st 4 med Tropik och sticka 6(6½)7 cm resår, 1 rm, 1 am (1:a v = avigs). Fortsätt i slätst och
randmönster. Sticka rakt upp tills arb mäter 43(45)46 cm. Ärmhål: Avm i var sida vartannat v 4,2,1,1 (5,2,1,1) 5,3,2,1,1 m,
därefter 1 (1,1) 1,1 m vart 4:e v = 95(105)117 m. Fortsätt rakt upp tills arb mäter (64)68(71) cm (ärmhålet mäter 21(23)25 cm).
Axel: Avm i var sida vartannat v 6,6,6,3,2,1 (7,7,7,3,2,1) 8,8,8,4,2,1 m. Sätt de rest 47(51)55 m på en avmaskningsnål
eller tråd för halsen

FRAMSTYCKET

Stickas som bakst tills arb mäter 61(63)65 cm. Halsringning: Sätt de mittersta 21(23)25 m på en masknål eller tråd och
sticka var sida för sig. Avm för halsen vartannat v 4,3,2,1,1 (5,3,2,1,1) 5,3,2,1,1,1 m, därefter vart 4:e v 1,1(1,1)1,1 m.
Samtidigt, när arb mäter (64)68(71) cm, avm för axeln på samma sätt som på bakst. Sticka den andra sidan lika.

ÄRMAR

Lägg upp 47(55)61 m på st 4 med Tropik och sticka 6(6½)7 cm resår, 1 rm, 1 am (1:a v = avigs). Fortsätt i slätst och
randmönster. Öka samtidigt på 1:a v 6(4)4 m jämnt fördelat = 53(59)65 m. Öka därefter 1 m i var sida vart 4:e v 0(5)4 ggr,
därefter på vart 6:e v 17(13)16 ggr = 87(95)105 m. Fortsätt rakt upp tills arb mäter 43(45)46 cm (OBS! randmönstret i
ärmhålet ska börja på samma randning som på bak- och framst). Ärmkupan: Avm i var sida vartannat v 4,3,4,5,5
(5,2,3,3,5,5)5,3,4,4,5,6 m. Avm de rest 45(49)51 m. Sticka den andra ärmen lika.

MONTERING

Fäst alla lösa trådar. Sy axelsömmarna. Sy i ärmarna så att mitten uppå ärmen kommer mot axelsömmen. Sy sid- och
ärmsömmarna. Skorstenskrage: Börja vid vänster axelsöm med Tropik och plocka upp från räts med rundst 4 (40 cm) ca
18(21)24 m längsmed vänster sida av halsringningen på framst, sticka över de 21(23)25 vilande m och plocka upp ytterl
18(21)24 m längsmed höger sida av halsringningen. Sticka de 47(51)55 vilande m i nacken = totalt ca 104(116)128 m.
Sticka slätst runt med ränder tills kragen mäter 26(28)29 cm. Avm alla m, inte för hårt. Fäst lösa trådar.

TVÄTTRÅD

Stickade/virkade plagg tvättas separat och skonsamt med avigsidan ut. Undvik optiskt vit- eller blekmedel. Undvik
blötläggning. Arbetet sträckes i form i vått tillstånd. Plantorkas.
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