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”SOLSTRÅLE” – VIRKADE & STICKADE BLOMSTERHATTAR TILL BABY

Elise (55 % Bomull, 45 % Akryl. Nystan ca 50 g = 168 m)
Nova (100 % bomull. Nystan ca 50 g = 180 m)
GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
Lina (68 % Bomull 32 % lin. Nystan ca 50 g = 100 m)
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material
Soft Cotton (100 % Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m)
och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.
Ca 17 fm på virknål nr 4 = 10 cm
FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
Ca 22 fm på virknål nr 3 = 10 cm
FOTOMODELL Sam Hennig
KLÄDER Klänning: 91205, Gul kofta: 18-05, Vit tröja: 91207
Ca 20 m slätst på stickor nr 4.5 = 10 cm
MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
Ca 18 m slätst på stickor 5 = 10 cm
SE SENASTE VERSIONEN AV DENNA BESKRIVNING PÅ www.jarbo.se
Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
Garngrupp 2 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
Ca 44(48)52 cm (huvudets omkrets)
Ca 75 g (Elise, fg 6921, rosa)
Blommor/broderier: Ca 15 meter restgarn (fg vit: Elise 69201 / lila: Nova 48010 / gul: Nova 48016 / grön: Elise 69209)
Ca 75 g (Nova, fg 48016, gul)
Blommor/broderier: Ca 15 meter restgarn (fg rosa: Elise 69210 / grön: Elise 69209 / vit: Elise 69201 / lila: Nova 48010)
Ca 75 g (Lina, fg 16201, vit)
Blommor/broderier: Ca 15 meter restgarn (fg lila: Nova 48010 / gul: Nova 48016 / grön: Elise 69209 / rosa: Elise 69201)
Ca 75 g (Soft Cotton, fg 8849, ljusblå)
Blommor/broderier: Ca 15 meter restgarn (fg lila: Nova 48010 / gul: Nova 48016 / vit: Elise 69201 / grön: Elise 69209)
4.5 mm
5 mm
4 mm
3 mm
Kerstin Arvelind E-POST patterns@jarbo.se

• 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/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
• Sticka/virka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar/virkar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att
du håller den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål.

FÖRKORTNINGAR

lm=luftmaska, sm=smygmaska, fm=fastmaska, m=maska, ggr=gånger, st(virkning)=stolpe, lmb=luftmaskbåge, fg=färg,
hst=halvstolpe, v=varv, st(stickning)=stickor, slätst=slätstickning, kantm=kantmaska, rm=räta maskor, tills=tillsammans

BLOMMOR

Dubbel blomma:
Med virknål 4 mm: Virka 6 lm och slut till en ring med 1 sm.
Varv 1: Virka 12 fm om ringen, 1 sm i 1:a fm.
Varv 2: Virka (1 fm, 5 lm, hoppa över 1 fm) 6 ggr, 1 sm i 1:a fm.
Varv 3: Virka [1 fm, 5 st, 1 fm] om varje 5-lmb, 1 sm i 1:a fm.
Varv 4: Virka på blommans baksida: (1 fm om fm på varv 2, 5 lm) 6 ggr, 1 sm i 1:a fm.
Varv 5: Virka [1 fm, 7 st, 1 fm] om varje 5-lmb, 1 sm.
Ta av garnet, men lämna en tråd för montering.
Enkel blomma:
Med virknål 4 mm och fg 2: Virka 6 lm och slut till en ring med 1 sm.
Varv 1: Virka 12 fm om ringen, 1 sm i 1:a fm.
Varv 2: Byt färg och virka (1 fm, 5 lm, hoppa över 1 fm) 6 ggr, 1 sm i 1:a fm.
Varv 3: Virka [1 fm, 5 hst, 1 fm] om varje 5-lmb, 1 sm i 1:a fm.
Ta av garnet, men lämna en tråd för montering.
Blad:
Med virknål 4 mm: Virka 4 lm.
Varv 1: Börja i 2:a lm och virka 1 fm i varje lm = 3 fm.
Varv 2: Vänd och virka 1 lm, 2 fm i 1:a fm, 3 fm, 2 fm i sista fm = 5 fm.
Varv 3: Vänd och virka 1 lm, 2 fm i 1:a fm, 5 fm, 2 fm i sista fm = 7 fm.
Varv 4-8: Vänd och virka 1 lm, sedan 1 fm i varje fm.
Varv 9: Vänd och virka 1 lm, 2 fm tills, 3 fm, 2 fm tills = 5 fm.
Varv 10: Vänd och virka 1 lm, 2 fm tills, 1 fm, 2 fm tills = 3 fm.
Varv 11: Vänd och virka 3 fm tills.
Ta av garnet och dra genom sista öglan. Lämna en tråd för stjälkstygn och montering.

HATT (A)

Virka 4 lm med virknål 4 mm och slut till en ring med 1 sm.
Varv 1: Virka 8 fm runt ringen.
Varv 2: Virka 2 fm i varje fm = 16 fm.
Varv 3: Virka (1 fm, 2 fm i nästa fm) v runt = 24 fm.
Varv 4: Virka (2 fm, 2 fm i nästa fm) v runt = 32 fm
Varv 5: Virka (3 fm, 2 fm i nästa fm) v runt = 40 fm.
Varv 6: Virka 1 fm i varje fm.
Varv 7: Virka (4 fm, 2 fm i nästa fm) v runt = 48 fm.
Varv 8: Virka (5 fm, 2 fm i nästa fm) v runt = 56 fm.
Varv 9: Virka (6 fm, 2 fm i nästa fm) v runt = 64 fm.
Varv 10: Virka 1 fm i varje fm.
Varv 11: Virka (7 fm, 2 fm i nästa fm) v runt = 72 m
Varv 12: Virka (8 fm, 2 fm i nästa fm) v runt = 80 m
Varv 13: Virka (9 fm, 2 fm i nästa fm) v runt = 88 m
Varv 14: Virka fm i fm, men öka 0(4)8 fm jämnt fördelat.
Varv 15: Virka 1 hst i varje fm.
Varv 16: Virka 1 hst i varje hst.
Upprepa varv 16 till arb from v 16 mäter 11(12)13 cm ökas 15 hst jämnt fördelat över v. Virka 3 v hst och 1 v sm. Tag av tråden.

HATT (B)

Lägg upp, med virknål nr 3, 4 lm och slut dem till en ring med 1 sm. Virka 8 fm runt ringen. Virka därefter enligt följande:
Varv 2: öka 1 fm i varje m = 16 m.
Varv 3: öka 1 fm i var 2:e m v runt = 24 m
Varv 4: öka 1 fm i var 3:e m v runt = 32 m
Varv 5: öka 1 fm i var 4:e m v runt = 40 m
Varv 6: virkas utan ökningar = 40 m
Varv 7: öka 1 fm i var 5:e m v runt = 48 m
Varv 8: öka 1 fm i var 6:e m v runt = 56 m
Varv 9: öka 1 fm i var 7:e m v runt = 64 m
Varv 10: virkas utan ökningar = 64 m
Varv 11: öka 1 fm i var 8:e m v runt = 72 m
Varv 12: öka 1 fm i var 9:e m v runt = 80 m
Varv 13: öka 1 fm i var 10:e m v runt = 88 m
Varv 14: virkas utan ökningar
Varv 15: öka 1 fm i var 11:e m v runt = 96 m
Varv 16: öka 1 fm i var 12:e m v runt = 104 m
Varv 17: öka 0(4)8 fm jämnt fördelat över v.
Övergå till att virka mönster enligt följande:
Varv 18: *3 st, 1 lm, hoppa över 1 fm*, upprepa *-* v runt och sluta med 1 sm i 1:a st.
Varv 19: *3 lm, 1 fm om lm*, upprepa *-* v runt.
Varv 20: *3 st om 3-lmb, 1 lm, hoppa över 1 fm*, upprepa *-* v runt och sluta med 1 sm i 1:a st.
Varv 21: *3 lm, 1 fm om lm*, upprepa *-* v runt.
Upprepa varv 20-21 till mönstret mäter 11(12)13 cm.
Brette:
Varv 1: Virka *1 fm i var st, 1 fm i lm*, upprepa *-* varvet runt. Fortsätt virka i spiral, utan avslutning på v.
Varv 2-3: Virka fm i fm, men öka 15 fm (genom att virka 2 fm i samma fm) jämnt fördelat över v.
Varv 4-5: Virka fm i fm.
Varv 6: Virka 1 sm i varje fm.
Tag av tråden.

MONTERING (A-B)

Fäst alla trådar. Gör en snodd på ca 60 cm av valfri färg och drag genom ökningsvarvet nedtill på hatten (se foto). Virka
1 dubbel och 1 enkel blomma. Virka 3-5 blad. Brodera en stjälk av efterstygn och sy fast blommor och blad (se foto).
Brodera några blommor av enkla kedjestygn.

HATT (C)

Lägg med st 4.5 mm upp 102(108)114 m och sticka slätst i 5 v. Nästa varv från avigsidan stickas rm = vikvarv.
Sticka ytterligare 6 v slätst. På sista v minskas 20 m jämnt fördelat = 82(88)94 m. Övergå till att sticka randningen enligt
följande: Från rätsidan:
Varv 1-3: rät
Varv 2: avigt
Varv 4: rät
Upprepa dessa 4 v hela tiden.
När mönsterst mäter 9(11)12 cm minskas 0(6)2 m jämnt fördelat över varvet. Sticka 1 v. På nästa v från rätsidan görs ett
hoptagningsv enligt följande: 1 kantm *8 rm, 2 m tills*. Upprepa *-* varvet ut. Sticka 2 v. Sticka nu hoptagningsvarvet
med 1 varvs mellanrum tills 0 m återstår mellan intagningarna. Det blir 1 m mindre mellan hoptagningarna för varje gång.
Minska till 8 m. Tag av garnet och drag genom de återstående m och fäst väl.

HATT (D)

Lägg med st 5 mm upp 101(106)111 m och sticka slätst i 5 v nästa varv från avigsidan stickas rät = vikvarv. Sticka
ytterligare 6 v slätst. På sista v minskas 20 m jämnt fördelat över v = 81(86)91 m kvar och övergå till att sticka mönster
enligt diagrammet. Varven börjar och slutar med 1 kantm. När mönstret mäter 9(11)12 cm minskas 0(4)0 m jämnt fördelat
över varvet samt öka 1(0)1 m på v. Sticka 1 v. På nästa v från rätsidan görs ett hoptagningsv enligt följande: 1 kantm,
*8 rm, 2 rm tills*, upprepa *-* varvet ut. Sticka 2 v. Sticka nu hoptagningsvarvet med 1 varvs mellanrum tills 0 m återstår
mellan intagningarna. Det blir 1 m mindre mellan hoptagningarna för varje gång. Minska till 8 m. Tag av garnet och drag
genom de återstående m och fäst väl.

MONTERING (C-D)

Fäst alla trådar. Sy ihop hatten mitt bak. Vik in nederkanten i vikvarvet och sy till de på insidan av hatten. Gör en snodd
på ca 60 cm av valfri färg och drag genom ökningsvarvet nedtill på hatten (se foto). Virka 1 dubbel och 1 enkel blomma,
samt 3-5 blad. Brodera en stjälk av efterstygn och sy fast blommor och blad (se foto). Brodera några blommor med enkla
kedjestygn.
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91440. Diagram – Hatt (D)
91440. Teckenförklaring
= rm på rätsidan och am på avigsidan
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