91370
SOFT COTTON

Version 3

91370

GARNKVALITÉ
GARNALTERNATIV
STORLEKAR – DAM
STORLEKAR – EU
BRÖSTVIDD
HEL LÄNGD
GARNÅTGÅNG
Fg 1
Fg 2
STICKOR
RUNDSTICKA
MASKTÄTHET
DESIGN & TEXT
ÖVERSÄTTNING

JUMPER MED RÄNDER OCH HÅLMÖNSTER
Soft Cotton (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m)
Super Soft Cotton
XS(S)M(L)XL(2XL)
32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)
Ca 86(91)95(100)108(113) cm. Plaggets mått.
Ca 60(61)62(63)64(65) cm. Plaggets mått.
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Ca 300(350)350(400)400(450) g (fg 8875)
Med reservation för eventuella tryckfel.
Ca 250(250)300(300)350(350) g (fg 8802)
Se senaste versionen på www.jarbo.se
Nr 4 och 4.5
Nr 4 (60 cm)
Ca 18 m och 22-23 v slätst = 10 x 10 cm - eller anpassa till den grovlek du bör ha för att hålla masktätheten.
Sanne Fjalland E-POST freelance.designer.sanne.f@jarbo.se
Let´s Knit.design/Anne Jonsson

STORLEKSGUIDE

Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggtyp och form. För att
hitta din storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellen nedan. Därefter bestämmer
du själv storleken på plagget, beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha.

TIPS & RÅD

* För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen 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. Många föredrar att börja på ett nytt nystan
genom att dra ut garnet inifrån nystanet.
* Om Du stickar efter ett diagram med många rader: Det blir lättare att följa med i diagrammet om du lägger en linjal
eller ett papper längs den rad du stickar.

FÖRKORTNINGAR

cm=centimeter, slätst=slätstickning, kantm=kantmaska, v=varv, st=sticka/stickor, rm=rät maska, am=avig maska,
räts=rätsida, avigs=avigsida, tills=tillsammans, ödht=överdragshoptagning, mb=maskbåge

FÖRKLARINGAR

Kantm: sticka första och sista m rät alla v. Slätstickning: rm på räts, am på avigs.
1 ödht: Lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över den stickade.
OBS! När det endast står ett antal siffror gäller detta för alla storlekar.

RANDMÖNSTER

4 v slätst med fg 2.
4 v slätst med fg 1.
Upprepa dessa 8 v.

BAKSTYCKE

Lägg upp 88(92)96(100)108(112) m med fg 1 på st 4 och sticka resår i 8 cm: 1 kantm, *2 am, 2 rm* upprepa *-* och
sluta med 2 am, 1 kantm. Sticka sista resårv från avigs. Byt till st 4.5 och sticka slätst randmönster enl ovan. Minska 8 m
jämnt fördelat på 1:a v = 80(84)88(92)100(104) m. OBS! Gör denna minskn på resåren över 2 am. Då hela arb mäter 10 cm
görs int för midjan från räts enl följande: 1 kantm, 1 rm, 2 m tills rät, sticka till det återstår 4 m, 1 ödht, 1 rm, 1 kantm.
Upprepa int med 3 cm mellanrum, dvs när arb mäter 13 cm, 16 cm och 19 cm = 72(76)80(84)92(96) m på st. När arb
mäter 23 cm ökas 1 m i var sida från räts enl följande: 1 kantm, 1 rm, öka 1 m, sticka till det återstår 2 m, öka 1 m, 1 rm,
1 kantm. Upprepa ökn med 4 cm mellanrum, dvs när arb mäter 27 cm, 31 cm och 35 cm = 80(84)88(92)100(104) m på st.
Då arb mäter 39 cm avm i var sida vartannat v 2,2(2,2)3,2(4,2)5,2(6,2) m för ärmhål. På nästa v från räts görs raglanint:
1 kantm, 2 m tills rät, sticka till det återstår 3 m, 1 ödht, 1 kantm. Upprepa raglanint vartannat v totalt 17(18)19(20)21(22)
ggr i var sida = 38(40)40(40)44(44) m på st. Maska av rest m.

FRAMSTYCKE

Lägg upp och sticka resår lika som bak. Byt till st 4.5 och sticka 2 v slätst randmönster, samt minska 8 m jämnt fördelat
på 1:a v efter resåren = 80(84)88(92)100(104) m. OBS! Gör denna minskn på resåren över 2 am. På 3:e v efter resåren
(= räts) stickas samtidigt hålmönsterbård enl diagram A över de mittersta 12 m. Gör int och ökn för midjan lika som bak.
När 5 hålmönsterbårder är stickade på höjden mitt på arb, stickas resten av arb enl diagram B, där det stickas totalt 3
hålmönsterbårder över de mittersta 46 m. Då arb mäter 39 cm avm för ärmhål lika som bak och gör därefter raglanint
lika som bak. Gör totalt 11(12)13(14)15(16) raglanint = 50(52)52(52)56(56) m på st. Avm de mittersta 22(24)24(24)28 (28) m
för halsringning och sticka var sida för sig. Avm därefter vartannat v 3,2,1,1 m på sidan därom, fortsätt med raglanint
ytterligare 4 ggr tills det återstår 3 m. Tag av garnet, lyft 1 m, 2 m tills, drag den lyfta m över de hopst, drag tråden
genom sista m. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

HÖGER ÄRM

Lägg upp 46(46)46(46)50(50) m med fg 1 på st nr 4 och sticka resår i 8 cm: * 2 rm, 2 am * upprepa från *-* och sluta med
2 rm. Sticka sista resårv från avigs. Byt till st 4.5 och sticka 2 v slätst randmönster enl ovan. Minska på 1:a v 0(2)4(6)2(4) m
jämnt fördelat = 46(48)50(52)52(54) m. På 3:e v efter resåren stickas samtidigt hålmönsterbård över de mittersta 12 m
enl diagram A. Fortsätt med diagram A över hela ärmens längd. På 7:e(7:e)7:e(7:e)9:e(9:e) v (= räts) ökas 1 m i var sida
enl följande: 1 kantm, 1 rm, öka 1 m, sticka till det återstår 2 m, öka 1 m, 1 rm, 1 kantm. Öka på detta sätt vart 10:e(10:e)
växelvis vart 8:e och vart 10:e(vart 8:e)vart 6:e(vart 6:e) v totalt 8(8)9(10)12(13) ggr = 62(64)68(72)76(80) m på st.
När hela ärmen mäter ca 44 cm – detta är ett ca-mått eftersom ärmen ska sluta med randmönstret på samma ställe som
bak- och framstycket slutar innan avm för ärmhålen. OBS! Ärmen ska inte vara kortare än 44 cm inkl resåren, sticka den
istället lite längre så att den passar med randmönstret. Avm i var sida vartannat v 2,2(2,2)3,2(4,2)5,2(6,2) m för ärmhål.
På nästa v från räts görs raglanint i var sida lika som på bakstycket totalt 15(16)17(18)19(20) ggr = 24 m återstår. Avm
från räts i början på v vartannat v 7,7,8 m, samtidigt fortsätter raglanint i slutet på v ytterligare 2 ggr.

VÄNSTER ÄRM

Stickas lika som höger men åt motsatt håll = den översta sneddade avm görs från avigs.

MONTERING

Sy raglan- ärm- och sidsömmar, resårerna nertill på bak- och framstycke ska vara öppna för sprund. Halskant: Plocka upp
120(124)124(124)128(128) m med fg 1 på rundst 4 utmed halsringningen. Sticka 1:a v avigt i bakre mb. Därefter stickas
resår *2 rm, 2 am* upprepa från *-*. På 6:e v stickas de 2 am tills avigt. Sticka därefter *2 rm, 1 am*. När totalt 10 v
resår är stickade avm samtliga m i resår.

91370. Diagram

B

A

Diagram A stickas 5 ggr på höjden på framstycket.
På ärmen stickas diagram A utmed hela ärmens
längd.
Diagram B stickas på resten av arbetet efter
att diagram A är stickat 5 ggr på höjden.
Upprepa de inramade fälten.

91370. Teckenförklaring
= rm på räts, am på avigs
= Räts: 2 m tills rät / Avigs: 2 m tills avigt
= Räts: 1 ödht / Avigs: 2 m tills avigt i bakre mb
= omslag
= ingen m
= 1 vriden am och 1 am i samma m
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