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BARNTRÖJA MED SNÖRNING

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 hur mycket
rörelsevidd du vill ha. Barnkläder mäts i centilong. Storlek 38, 44 (prematur används som benämning på barn födda före 37:e
graviditetsveckans utgång och brukar betecknas som för tidigt födda (PT - Pre Term)), 50 cl (ca 0-1 mån) till 170 centilong (ca
14 + år). Barnets hela längd mäter du för att få fram rätt centilongstorlek. Innerbenets längd mäter du från grenen till hålfoten.

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 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. 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

am=avig maska, arb=arbetet, avigs=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, framst=framstycke, int=intagning/intagningar,
kantm=kantmaska, m=maska/maskor, rest=resten, rm=rät maska, räts=rätsidan, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, v=varv,
ökn=ökning

FÖRKLARINGAR

Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas rät alla v.
Enkelintagning(enkelint): I början av v: Sticka ihop 2 m rätt i de bakre maskbågarna. I slutet av v: Sticka ihop 2 m rätt.
Dubbelintagning(dubbelint): I början av v : Sticka ihop 3 m rätt i de bakre maskbågarna. I slutet av v: Sticka ihop 3 m rätt.

TRÖJAN
BAKSTYCKET

Läs igenom hela texten innan du börjar så att du inte missar något.
Lägg upp m enl följ: Använd en sticka nr 3.5 och virknål nr 3.5. Gör en ögla på virknålen. Håll stickan i vänster hand och
lägg garnet under stickan och upp bakom stickan. Virknålen är i höger hand framför. Virka nu lm runtom stickan tills du
har 71(79)83(89)93 m maskor. Maskorna sitter alltså på stickan. Tag av den sista maskan från virknålen och sätt den på
stickan = 72(80)84(90)94 m. Byt till st nr 4.5 och sticka slätst innanför kantm i var sida rest av arb.
När arb mäter ca 29(32)35(37)38 cm avm för ärmhål i var sida 3 m. På nästa v från rätst börjar man göra raglanint. Gör
en enkelint i var sida innanför kantm. Upprepa enkelint med 1 v:s mellanrum ytterl 18(18)19(17)21 ggr. Gör därefter en
dubbelint med 1 v:s mellanrum 1(3)3(6)4 ggr.
OBS! Sticka de 3 m som kommer precis efter intagningen i början av v och innan intagningen i slutet av v enl följ:
I början av v: Sätt 1 m på flätst framför arb, sticka 2 m, sticka flätst m. I slutet av v: sätt 2 m på flätst bakom arb.
Sticka 1 m , sticka flätst m. Upprepa detta med 3 v:s mellanrum hela vägen.
OBS! Samtidigt med den nästsista raglanint avm för nacken de mittersta 20(20)22(22)24 m och sticka klart var sida för
sig. Vänster sida: Avm ytterl 2 m för nacken. Höger sida: Stickas lika vänster men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKE

Stickas lika bakst men uteslut de 3 översta raglanint. OBS! Samtidigt med den 3(5)5(5)5:e raglanint delas arb på mitten
för sprundet. Sticka klart varje sida för sig.
Vänster sida: Forma sprundet genom att göra en enkelint innanför kantm vid sprundkanten med 7 v:s mellanrum 2
ggr. OBS! Samtidigt med den 13(15)16(16)18:e raglanint avm för halsringn vid framkanten vartannat v 6-2-2-1-1(6-3-2-2-1)
7-3-2-2-1(7-3-2-2-1)8-3-2-2-1 m. När alla raglanint och halsavm är gjorda återstår 2 m vilka avm.
Höger sida: Stickas lika vänster men åt motsatt håll.

HÖGER ÄRM

Lägg upp m på samma sätt som på bakst. Lägg upp så att det med sista m från virknålen blir 42(42)44(48)48 m på
stickan. Byt till st nr 4.5 och sticka slätst innanför kantm i var sida rest av arb. När arb mäter ca 3(3)2(2)2 cm ökas 1 m
i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 7 v:s mellanrum tills det finns 60(64)68(72)74 m på stickan.
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När arb mäter ca 32(36)39(42)43 cm avm för ärmhål i var sida 3 m lika bakst. På nästa v från räts börjar man snedda för
raglan. Gör en enkelint i var sida innanför kantm. Upprepa enkelint med 1 v:s mellanrum ytterl 13(16)16(17)20 ggr. Gör
därefter en dubbelint i var sida med 1 v:s mellanrum 3(2)3(3)2 ggr. OBS! Sticka de 3 m som kommer efter resp innan
raglanint på samma sätt som på bakst. Nu återstår 14(16)16(18)18 m till sneddningen för halsen. Sticka 1 v.
Snedda enl följ:
Varv 1: Maska av 2(3)3(4)4 m i början av v och gör en dubbelint i slutet.
Varv 2 och alla jämna v: Stickas utan avm och int.
Varv 3: Maska av 2(3)3(3)3 m i början av v och gör en dubbelint i slutet.
Varv 5: Maska av 2(2)2(3)3 m i början av v och gör en dubbelint i slutet.
Nu återstår 2 m vilka avm.
VÄNSTER ÄRM

Stickas lika höger ärm men åt motsatt håll. Sneddningen för halsen börjar ett v tidigare från avigs.

MONTERING

Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter angivna mått och låt dem torka. Sy ihop alla raglansömmar. Använd kantm
till sömsmån.
Halskant: Plocka från räts med rundst nr 3.5 upp ca 79(83)87(87)91 m runt halsringn och sticka 1 rätt v och maska av i rätst.
Sprundkanter: Plocka med st nr 3.5 utmed sprunden upp 1 m i varje v. Hoppa ev över vart 5:e v så att kanten inte bubblar.
Maska av rätt. (Man stickar inget varav innan man maskar av). Fäst trådar. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm
till sömsmån. Gör en snodd, ca 80-90 cm lång. Och träd den korsvis i sprundet. Man kan också ta ett band av siden,
bomull eller en tunn skinnrem.
Snodd: Mät ut en ca 160-180 cm lång garntråd. Fäst ena änden i något, t.ex tejpa fast den på en bordskant. Snurra
(tvinna) tråden. Vik den på mitten och låt den tvinna ihop sig. Gör en knut i varje ände när du trätt i snodden i sprundet.
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