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IDÉ
DESIGN & TEXT

Raggi (70% ull ”superwash”, 30% polyamid. Nystan ca 100 g ca = 150 m)
Ca 19 m x 27 v på st 4 = 10 x 10 cm
2(4)6(8)10 år (XS/7)S/8(M/9)L/10
Ca 40(40)50(50)60(60)70(85)100 g (fg röd: 1511, grå: 1549)
Nr 3.5 och 4
Garntåt i avvikande färg
Järbo Garn
Berit Lindberg E-POST patterns@jarbo.se
UNISEX - HANDSKAR
a) Handomkrets (cm) 18,5-19,4
a) Handomkrets (tum) 7,3-7,6
b) Handlängd (cm)
17,8-18,4
b) Handlängd (tum)
7-7,2

TIPS & RÅD

19,7-20,6
7,8-8,1
18,4-19
7,2-7,5

20,9-21,8
8,2-8,6
19-19,6
7,5-7,7

21,8-22,6
8,6-8,9
19,6-20,2
7,7-8
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22,6-23,5
8,9-9,3
20,2-20,8
8-8,2

• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
• Markera med en färgad penna den storlek du stickar 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. Eller anpassa stickorna till den grovlek du bör ha för att hålla 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. Många föredrar att börja på ett nytt
nystan genom att dra ut garnet inifrån nystanet.

FÖRKORTNINGAR

m=maskor, am=aviga maskor, rm=räta maskor, tills=tillsammans, slätst=slätstickning, v=varv, st=sticka

FÖRKLARINGAR

Lyft 1 m: Ta maskan, som om du skulle sticka den avigt, men garnet ligger bakom arbetet, och lyft över till höger sticka
utan att sticka den.
Minska1h (minskning som lutar åt höger): Sticka 2 rm tills.
Minska1v (minskning som lutar åt vänster): Lyft 1 m, sticka 1 m rät, dra den lyfta m över den räta.
För en utförlig bildbeskrivning: Se beskrivning 91581 eller www.jarbo.se/blog.

HÖGER VANTE

Lägg på st nr 3.5 upp 26(28)30(32)34(36)38(40)42 m och fördela dem på fyra stickor = 7(7)8(8)9(9)10(10)11 m på st 1 och 3,
6(7)7(8)8(9)9(10)10 m på st 2 och 4.
Sticka resår, 1 rm, 1 am, i 5½(6)6½(6½)7(8)8½(9)9 cm.
Byt till stickor nr 4 och sticka slätstickning i 4(4½)5(5½)6(6½)7(7)7½ cm.
Markera för tummen: Med en bit garn i en avvikande färg, sticka rm över de första 4(4)5(5)5(6)6(7)7 maskorna på 3:e
stickan. Sätt tillbaka de stickade m på vänster sticka och sticka dem igen med det riktiga garnet.
Fortsätt med slätstickning till vanten mäter totalt 14½(16)17½(19)20½(22½)24(25)27 cm.
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Minska så här:
Sticka 1: Sticka 1 rm, minska1v, sticka resterande maskor på stickan.
Sticka 2: Sticka till det återstår 3 m, minska1h, 1 rm.
Sticka 3: Som sticka 1.
Sticka 4: Som sticka 2.
Upprepa minskningarna vartannat varv till det återstår 22(20)22(20)22(20)22(20)22 m.
Fortsätt med minskningar varje varv ytterligare 3 gånger = 10(8)10(8)10(8)10(8)10 m.
Klipp av garnet och dra det genom resterande maskor genom att sticka maskorna och samtidigt dra garnet igenom varje m.
Fäst på insidan.

TUMME

Dra försiktigt ut den instickade tråden och fånga upp de 4(4)5(5)5(6)6(7)7 m under tråden på en sticka och 3(3)4(4)4(5)5(6)6 m
ovanför tråden på en annan sticka. Börja med att sticka upp 2 m på tummens utsida mellan stickorna, sticka nästa sticka,
sticka upp 1 m på insidan mellan stickorna = 10(10)12(12)12(14)14(16)16 m. Fördela m på tre stickor och sticka
slätstickning i 3½(4)4½(4½)5(5)5½(5½)6 cm. Fördela m på två stickor med de undre m på en sticka och de övre m på
en sticka.
Minska så här:
*Minska1v, sticka fram till det återstår 2 m, minska1h*, upprepa *-* på nästa sticka.
Minska varje varv till 6(6)4(4)4(6)6(4)4 m återstår.
Klipp av garnet och dra det genom resterande maskor genom att sticka maskorna och samtidigt dra garnet igenom varje m.
Fäst på insidan.

VÄNSTER VANTE

Stickas som höger vante, men markeringen för tummen görs på 2:a stickans sista maskor.
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