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STORLEKSGUIDE

Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på plagg i våra stickbeskrivningar varierar beroende på plaggtyp och form. För
att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen. 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 med en färgad penna den storlek du virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
* Sticka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar en provlapp som är ca 10 x 10 cm för att se att du håller
den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor.
* 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

arb=arbetet, vriden int=vriden intagning, vriden ökn =vriden ökning, fg=färg, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska,
am=avig maska, v=varv, rm=rät maska, ökn=ökning, st=stolpe, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge

FÖRKLARINGAR

Kantm: Sticka första och sista m rät på alla v.
1 int: 2 rm tillsammans.
1 vriden int: Lyft 1 rm till höger sticka, sätt tillbaka m på vänster sticka (m är nu vriden). Sticka den vridna m och nästa
m vridet rätt tillsammans (rm i de bakre maskbågarna).
1 ökn: Stick vänster sticka bakifrån under tråden mellan m, sticka 1 rm i den främre maskbågen.
1 vriden ökn: Stick vänster sticka framifrån under länken mellan m, sticka rm i den bakre maskbågen.

GARNKVALITET
MASKTÄTHET
GARNALTERNATIV
STORLEKAR – BARN/DAM
STORLEKAR – EU
ÖVERVIDD
HEL LÄNGD
ÄRMLÄNGD
GARNÅTGÅNG
RUNDSTICKA
STRUMPSTICKOR
VIRKNÅL
DESIGN OCH TEXT
ÖVERSÄTTNING

GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material

Alpacka Solo (100 % Alpacka. Ca 50 g = 167 m)
och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.
Ca 23 m x 31 v i slätst på st nr 3.5 = 10 x 10 cm
FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
Junior
FOTOMODELLER Lina Östling, Nova Martinell Kempe
HÅR & MAKE UP Signe Rolfhamre
122-128(134-140) cl / XXS(XS-S)M-L(XL-2XL)
122-128(134-140)146-152 cl / -(34-38)42-46(48-54)
MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
SE SENASTE VERSIONEN AV DENNA BESKRIVNING PÅ www.jarbo.se
Ca 100(106)112(120)136(156) cm
Ca 45(51)55(63)69(74) cm
Ca 33(36)42(43)44(46) cm
Ca 225(250)300(400)425(500) g (fg 29101, vit/fg 29118, syrén)
Nr 3.5, 60, 80 och 120 cm
Nr 3.5 (till ärmresårer)
Nr 3 (till virkad kant)
Jettte Magnussen, byMAGNUSSEN E-POST freelance.designer.jettte@jarbo.se
Katarina Dock

Dubbel mosstickning, stickat fram och tillbaka:
Varv 1: *1 rm, 1 am*, upprepa *-* v ut.
Varv 2: Rm över rm, am över am.
Varv 3: *1 am, 1 rm*, *-* v ut.
Varv 4: Am över am, rm över rm.
Slätst, stickat fram och tillbaka: Rm på rätsidan och am på avigsidan.
Slätst, stickat runt: Rm på alla v.
Uppläggning med hjälpgarn och luftmaskor:
Lm-kedja: Med virknål nr. 3.5 och en rest slätt garn (t ex bomullsgarn) i en avvikande färg virkas det antal lm (ej för
fast) som angivits till uppläggningskanten + ca 10 extra lm. Tag av garnet och trä änden genom den sista m. Senare
nystas hjälpgarnet upp från denna sida. Vänd lm-kedjan med avigsidan mot dig och plocka upp det antal m som står
angivet med rundst nr. 3.5 och originalgarnet. Tänk på att inte plocka upp m med själva hjälpgarnet.
KOFTA

Övre delen av bakstycket och ärmarna:
Plocka upp 116(122)128(138)156(180) m med rundst nr 3.5 i lm-kedjan (till öppen uppläggning på bakstyckets ovandel
samt axlar), se förklaring ovan. Sticka 1:a v avigt från avigsidan och därefter dubbel mosstickning fram och tillbaka på
rundst. Lägg samtidigt upp 2,2,6,10,20(2,2,10,14,20)2,2,9,13,14,20(3,3,8,14,14,20)3,3,6,10,10,10,20(3,3,6,10,11,11,20) m
på vartannat v i var sida till ärmar = 196(218)248(262)280(308) m. Sticka de nya m i dubbel mosstickning efter hand.
Fortsätt sticka i 22(24)26(29)29(30) cm. Plocka därefter av m för ärmarna i var sida och sätt på en maskhållare/tråd
20,10,6,2,2(20,14,10,2,2)20,14,13,9,2,2(20,14,14,8,3,3)20,10,10,10,6,3,3(20,11,11,10,6,3,3) m på vartannat v
= 116(122)128(138)156(180) m (halva övervidden/bakstyckets nederdel). Avsluta med 2:a eller 4:e v i dubbel mosstickning,
sticka 1 v am från avigsidan.

Hopstickning och fortsättning på bakstycke, framstycke och krage:
Fortsätt sticka över bakstyckets 116(122)128(138)156(180) m, lägg upp 4(4)4(6)6(6) m till ärmhål, sätt en markering
mitt emellan de nya m (= sidmarkering), sticka de 116(122)128(138)156(180) m från uppläggningskanten och ta
samtidigt bort uppläggningsgarnet. Lägg upp 4(4)4(6)6(6) m till ärmhål, sätt ytterligare en markering mitt emellan
de nya m (= sidmarkering) = 240(252)264(288)324(372) m på v.
Dela nu in varje del i ytterl 3 delar och sätt markeringar mellan m i en avvikande färg (så att de inte förväxlas med
sidmarkeringarna) = totalt 6 markeringar med 40(42)44(48)54(62) m mellan varje markering. Dessa markeringar visar var ökn
ska göras på v. Fortsätt sticka runt i slätst och gör samtidigt ökn vid varje markering så här: *Sticka till 2 m före nästa
markering, 1 vriden ökn, 2 rm, markering, 2 rm, 1 ökn*, upprepa *-* sammanlagt 6 ggr på v på vart 3:e(3:e)3:e (4:e)4:e
(3:e) v sammanlagt 15(16)17(18)20(4) ggr, därefter på vart 4:e v sammanlagt 0(0)0(0)18 ggr
= totalt 420(444)468(504)564(636) m på v. Avm framstyckets 148(160)168(180)200(228) mittersta m
= 272(284)300(324)364(408) m kvar. Fortsätt i slätst fram och tillbaka, avm därefter 8(8)8(8)9(9) m i var sida på vartannat v
13(13)14(15)15(16) ggr. Avm bakstyckets resterande 64(76)76(84)94(120) m.
MONTERING

Placera arbetet enligt angivna mått mellan fuktiga dukar och låt torka.
Plocka försiktigt av ärmens m från maskhållarna och sy ärmsömmarna och ärmhålen med maskstygn (kant i kant från
rätsidan, se skiss). Maskorna från maskhållaren sys mot de upplagda m i början på ärmen.
Ärmresårer:
Plocka med strumpst nr 3 upp 56(60)64(76)88(100) m längs ärmkanten. Sätt en markering i början av v. Sticka resår så här:
1 rm, *2 am, 2 rm*, upprepa *-* avsluta med 2 am, 1 rm. Fortsätt sticka runt i resår, sticka rm över rm och am över am.
När det är stickat 3 cm resår, görs int så här: 1 rm, 2 m tillsammans (rm eller am beroende på resåren), resår till 3 m före
markeringen, 2 m tillsammans, 1 rm.
Upprepa int på vart 6:e(4:e)4:e (3:e)3:e (3:e) v 6(8)8(12)16(17) ggr = 44(44)48(52)56(66) m.
Når resåren mäter 15(15)16(16)17(18) cm avm i resår.
Kant längs kragen:
Virka med virknål nr. 3 (välj en grovlek på virknålen som gör att kanten varken stramar eller blir för lös) från avigsidan
längs framstyckets 148(160)168(180)200(228) avm m så här:
Varv 1-3: 1 fm i var m, vänd med 1 lm.
Varv 4: *1 st, 1 lm*, upprepa *-*, vänd med 1 lm.
Varv 5: 1 fm i st och 1 fm om lm, vänd med 1 lm.
Varv 6: *5 lm, hoppa över 3 m, 1 fm*, upprepa *-*, vänd med 1 lm.
Varv 7: Virka om varje lmb: *3 fm, 1 picot (= 3 lm, 1 fm i 1:a lm), 3 fm, 1 sm i fm från föreg v*, upprepa *-*, 1 fm i sista m.
Tag av garnet.
Kant nedtill:
Virka en kant på samma sätt från rätsidan längs de återstående (284)300(324)364(408) m.
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