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FANTASI

Dam (fg 60146)
Mössa ca 75 g
Fuskolle ca 125 g
Tumvantar ca 75 g
Fingervantar ca 75 g
Raggsockor ca 100 g
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MÖSSA, FUSKOLLE, VANTAR & RAGGSOCKOR I FANTASI

GARNKVALITÉ
GARNALTERNATIV
STORLEKAR
GARNÅTGÅNG
FÄRG: 60146
GARNÅTGÅNG
FÄRG: 60146
GARNÅTGÅNG
FÄRG: 60146
GARNÅTGÅNG
FÄRG: 60146
STICKOR
MASKTÄTHET

Fantasi
Fuga, Gästrike 3 tr, Mellanraggi (Tänk på att garnåtgången kan variera vid byte av garn).
2-4 (6-8) 10-15 år (Dam) Herr
VID FRÅGOR ANGÅENDE GARNUPPLYSNING
MÖSSA
Järbo Garn AB TEL 026-27 30 30 E-POST info@jarbo.se
VID EVENTUELLA RÄTTELSER I BESKRIVNINGEN
Ca 50 (65) 75 (75) 100 g
Se Järbo Garn hemsida www.jarbo.se
FUSKOLLE
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material
och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB
Ca 100 (100) 100 (125) 150 g
DESIGN & TEXT Kerstin Arvelind
TUMVANTAR ELLER FINGERVANTAR
Ca 50 (65) 75 (75) 125 g
RAGGSOCKOR
Ca 50 (75) 100 (100) 125 g
Nr 3 och 3½
Ca 25 m slätstickning på stickor nr 3½ = 10 cm – eller anpassa grovleken på stickorna som Du måste ha för att få 25 m på 10 cm.

FÖRKORTNINGAR

TIPS! Läs igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete, så undviker du frågetecken.
am = avmaska, cm = centimeter, rm = rät maska, m = maska, nr = nummer, ödhpt = Överdragshoptagning. Lyft en maska,
sticka 1 rät maska, dra den lyfta maskan över den stickade maskan, v = varv.

MÖSSA

Lägg med stickor nr 3  upp 106(112)118(122)126 m och sticka resår 2 rm, 2 am i 5(5)6(6)6 cm. Sticka 1 avigt varv över
maskorna = vikvarv (alla mått tages härifrån. Fortsätt sticka resår i 5(5)6(6)6 cm. Byt till stickor 3½ och sticka slätst.
När arbetet mäter 11(12)13(16)17 cm görs hoptagningsvarvet enligt följande;
Varv 1: *2 rm, 2 m tills. Upprepa från * varvet ut.
Varv 2: Och alla jämna varv; stickas avigt .
Varv 3: * 1 rm, 2 m tills. Upprepa från * varvet ut.
Varv 5: * Lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över. Upprepa från * varvet ut.
Varv 7: * = Varv 5.
Tag av garnet och drag genom återstående m och fäst väl. Sy ihop mössan baktill, tänk på att kanten viks upp utåt i vikvarvet.

FUSKOLLE/FRAMSTYCKE Lägg med stickor nr 3½ upp 49(59)73(77)81 m och sticka resår 1 rm, 1 am, i 13(14)15(15)16 cm, nu sätts de mittersta
13(19)23(25)27 m på en tråd och var sida stickas för sig. Avmaska ytterligare 1 m vartannat varv 4 ggr för halsringningen.
När arbetet mäter 19(20)22(23)24 cm avmaskas för axeln 4,5,5(5,5,6)7,7,7(7,7,8)7,8,8 m. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
FUSKOLLE/BAKSTYCKET Lägg upp och sticka lika som framstycket tills arbetet mäter 10(11)13(14)15 cm. Nu avmaskas för axlarna lika som framstycket.
Samtidigt med 1:a axel avmaskningen sätts de mittersta 17(23)27(29)31 m på en tråd och var sida stickas för sig. Maska
av 1 m vid nacken vartannat varv. Polokrage: Sy ihop höger axelsöm: Plocka med stickor nr 3 upp ca 88(94)100(112)116 m
runt halsringningen (maskorna från trådarna inräknade) och sticka resår 2 rm, 2 am, i 13(15)17(18)18 cm. Maska av i resår.
Sy vänster axelsöm och polokrage. Vik polokragen utåt.
TUMVANTAR

Lägg med strumpstickor nr 3 upp 36(40)46(50) 56 m och fördela m på 4 stickor och sticka resår 1 rm, 1 am i 6(6)8(8)9 cm.
Byt till strumpstickor nr 3½ och sticka slätstickning. Efter 4 varv börjar man öka för tumkilen på följande sätt.
Sticka 17(19)22(24)27 m, öka 1 m, sticka 2 rm, öka 1 m, sticka resterande 17(19)22(24)27 m. Fortsätt nu att öka för
tumkilen först vart 4:e varv 1(1)2(3)4 ggr och därefter vartannat varv 3(4)4(4)4 ggr, maskantalet före och efter ökningarna
blir oförändrat = tumkilen består av 12(14)16(18)20 m. Sticka 1 varv. Därefter sättes tumkilens m på en tråd. Sticka nu runt
i slätstickning och lägg upp 2 nya m vid tumgreppet. Sticka rakt tills slätstickningen från resåren mäter 9(11)13(15)17 cm.
Minska nu på följande sätt: 1 rm, 2 rm, tillsamans på 1:a och 3:e stickan, sticka till 3 m återstår, 1 ödhpt = lyft 1 m, 1 rm,
drag den lyfta m över den stickade på 2:a och 4:e stickan. Upprepa denna minskning varannat varv ytterligare 2(3)4(5)6 ggr,
därefter stickas 3 rm tillsammans på 1:a och 3:e stickan, sticka till 4 m återstår, lyft 1 m, 2 rm tillsamans, drag den lyfta m
över de hopstickade, 1 rm på 2:a och 4:e stickan. Upprepa denna minskning varannat varv ytterligare 1 gång =
8(8)10(10)12 m återstår. Tag av garnet och drag tråden genom de resterande m. Fäst väl. Tummen: Tag tumkilens m från
tråden  och fördela dem på 3 stickor, lägg upp 2 nya m vid tumgreppet. Sticka slätstickning. Efter 1(1)1(2)2 cm minskas
1 m genom att sticka 2 m tills mitt för tumgreppet Upprepa denna minskning efter ytterligare 2 cm. När tummen mäter
2½,(3½)4½(5)6 cm, stickas * 2 rm tillsamans. Upprepa från * varvet ut. Tag av garnet. Drag tråden igenom och fäst.
Sy till tummen vid tumgreppet. Sticka en likadan vante till.

FINGERVANTAR

Stickas lika som tumvantar tills slätstickning mäter 6(6)10(11)13 cm. Övergå till att sticka fingrarna, dessa stickas på 3
stickor. Pekfingret: Tag 5(6)6(7)8 m från översidan och 5(6)6(7) m från undersidan av handen. Lägg upp 4 nya m mot
långfingret = 14(16)16(18)20 m. Sticka slätstickning tills fingret mäter 4½(5½)6½(7)8 cm.  Därefter stickas * 2 rm tills.
Upprepa från * varvet ut. Sticka 1 varv. Tag av garnet och drag tråden genom resterande m. Långfingret: Tag 4(5)6(6)7 m
från vardera sidan av handen, plocka upp 3 m från pekfingret samt lägg upp 3 nya m mot ringfingret = 14(16)18(18)19.
Sticka lätstickningtills fingret mäter 5(6)7(7½)8½ cm. Minska därefter som på pekfingert. Ringfingret: Tag 4 4 6 6 7 m
från vardera sidan av handen, plocka upp 3 m från långfingret samt lägg upp 3 3233 nya m mot lillfingret = 14(14)16(18)20 m.
Sticka slätstickning och minska som på pekfingret vid 4(5)6(6½)7½ cm. Lillfingret: Tag de resterande 10(10)10(12)12 m
och plocka upp 3(3)3(2)3 m från ringfingret = 13(13)13(14)15 m. Sticka slätstickning och minska som pekfingret vid
2½(3½)4½(5)6 cm. Tummen: Tag tumkilens m från tråden och fördela dem på 3 stickor, lägg upp 2
nya m vid tumgreppet. Sticka slätsticknin. Efter  1(1)1(2)2 cm minskas 1 m genom att sticka 2 m tills mitt för tumgreppet.
Upprepa denna minskning efter ytterligare 2 cm. När tummen mäter 2½(3½)4½(5)6 cm, stickas * 2 rm tillsamans.
Upprepa från * varvet ut. Tag av garnet. Drag tråden igenom och fäst. Sy till tummen vid tumgreppet. Sticka en likadan vante till.    

SOCKOR

Storlekar 2(4)6(8)10(12) år, Dam/Herr: Lägg med strumpstickor nr 3½ upp 34(34)40(42)46(50)54/56 m och fördela m
på 4 stickor och sticka resår 1 rm, 1 am till arbetet mäter 12(12)13(13(14)1415/16 cm. Övergå till slätstickning med
9(9)10(11)12(13)14/14 m på 2:a och 4:e stickan och 8(8)10(10)11(1213/14 m på 2:a och 3:e stickan. Efter 2 varv börjar
man sticka hälen på 1:a och 4:e stickans m. När hälen mäter 3½(4)4½(4½)5(5½)6/6½ cm stickas på följande sätt på ett
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varv från rätsidan: Sticka 11(11)12(13)14(15)15/16 m, lyft 1 m. 1 rm, drag den lyfta m över den stickade = ödhpt, 1 rm,
vänd. Lyft  1 m, 5 am, 2 am tillsammans, 1 am, vänd. Fortsätt på detta sätt att sticka fram och tillbaka med 1 m mer för
varje vändning till sidmaskorna tar slut. Fördela de återstående m på 2 stickor. Plocka upp 8(10)11(11(13(13)14/15 m på
var sida om hälen. Sticka runt i slätstickning. Efter 1 varv börjar man minskningen på 1:a och 4:e stickan på följande sätt:
(det är de upplockade maskorna som minskas) sticka de 2 sista m tillsamans på 1:a stickan och 1 ödhpt på e  2 första m
på 4:e stickan. Upprepa dessa minskningar tills 32(32)38(40)44(48)48/54 m återstår. Fördela nu m på 4 stickor. Sticka rakt tills
hela foten mäter 10(12)14(16)18(20)21/23 cm. Minska nu för tån på följande sätt. På 1:a och 3:e stickan stickas till 3 m
återstår, 1 ödhpt, 1 rm. På 2:a och 4:4 stickan stickas 1 rm, 2 rm tillsammans. Dessa minskningar upprepas vartannat varv
till 8(8)10(8)8(8)8/10 m återstår. Tag av garnet. Drag tråden igenom de resterande m och fäst väl. Sticka en lika dan socka till.

MÖSSA, FUSKOLLE, VANTAR & RAGGSOCKOR I FUGA

Fuga
Fantasi, Gästrike 3 tr, Mellanraggi (Tänk på att garnåtgången kan variera vid byte av garn).
2-4 (6-8) 10-15 år (Dam) Herr
MÖSSA
Ca 50 (65) 75 (75) 100 g
FUSKOLLE
Ca 100 (100) 100 (125) 150 g
FINGERVANTAR
Ca 50 (65) 75 (75) 125 g
TUMVANTAR
Ca 50 (50) 50 (75) 75 g
Ca 15 (20) 25 (25) 30 g
Ca 15 (20) 25 (25) 30 g
RAGGSOCKOR
Ca 50 (75) 100 (100) 125 g + restgarn av vitt och svart
Nr 3 och 3½
Ca 25 m slätstickning på stickor nr 3½ = 10 cm – eller anpassa grovleken på stickorna som Du måste ha för att få 25 m på 10 cm.
Kerstin Arvelind
MÖSSA/FUSKOLLE/FINGERVANTE/TUMVANTE: Se beskrivning på sida 1 (Fantasi).

TUMVANTAR

Lägg med grått garn på strumpstickor nr 3 upp 36(40)46(50)56 m och fördela m på 4 stickor och sticka resår 1 rm, 1 am i
6(6)8(8)9 cm. Byt till strumpstickor nr 3½ och övergå till att sticka randningen i slätstickning (randningen: 4 v grått, 4 v
svart, 4 v vitt). Upprepa dessa v hela tiden. Efter 4 v börjar man öka för tumkilen på följande sätt.
Sticka 17(19)22(24)27 m, öka 1 m, sticka 2 rm, öka 1 m, sticka resterande 17(19)22(24)27 m. Fortsätt nu att öka för
tumkilen först vart 4:e varv 1(1)2(3)4 ggr och därefter vartannat varv 3(4)4(4)4 ggr, maskantalet före och efter ökningarna
blir oförändrat = tumkilen består av 12(14)16(18)20 m. Sticka 1 varv. Därefter sättes tumkilens m på en tråd. Sticka nu runt
i slätstickning och lägg upp 2 nya m vid tumgreppet. Sticka rakt tills slätstickningen från resåren mäter 9(11)13(15)17 cm.
Minska nu på följande sätt: 1 rm, 2 rm, tillsamans på 1:a och 3:e stickan, sticka till 3 m återstår, 1 ödhpt = lyft 1 m, 1 rm,
drag den lyfta m över den stickade på 2:a och 4:e stickan. Upprepa denna minskning varannat varv ytterligare 2(3)4(5)6 ggr,
därefter stickas 3 rm tillsammans på 1:a och 3:e stickan, sticka till 4 m återstår, lyft 1 m, 2 rm tillsamans, drag den lyfta m
över de hopstickade, 1 rm på 2:a och 4:e stickan. Upprepa denna minskning vartannat v ytterligare 1 gång = 8(8)10(10)12 m
återstår. Tag av garnet och drag tråden genom de resterande m. Fäst väl. Tummen: Tag tumkilens m från tråden  och fördela
dem på 3 stickor, lägg upp 2 nya m vid tumgreppet. Sticka slätstickning med grått garn. Efter 1(1)1(2)2 cm minskas 1 m
genom att sticka 2 m tills mitt för tumgreppet. Upprepa denna minskning efter ytterligare 2 cm. När tummen mäter
2½(3½)4½(5)6 cm, stickas * 2 rm tillsammans. Upprepa från * varvet ut. Sticka 1 v. På nästa v stickas * 2 rm tillsamans.
Upprepa från * varvet ut. Tag av garnet. Drag tråden igenom och fäst. Sy till tummen vid tumgreppet. Sticka en
likadan vante till.

SOCKOR

Storlekar 2(4)6(8)10(12) år, Dam/Herr: Lägg med strumpstickor nr 3½ ovh grått garn upp 34(34)40(42)46(50)54/56 m
och fördela m på 4 stickor och sticka resår 1 rm, 1 am enligt följande: 4 v grått, 2 v svart, 2 v grått, 2 v vitt, fortsätt därefter
med grått tills arbetet mäter 12(12)13(13)14(14)15/16 cm. Övergå till slätstickning med 9(9)10(11)12(13)14/14 m på 1:a
och 4:e stickan och 8(8)10(10)11(12)13/14 m på 2:a och 3:e stickan. Efter 2 varv börjar man sticka hälen på 1:a och 4:e
stickans m. När hälen mäter 3½(4)4½(4½)5(5)6/6½ cm stickas på följande sätt på ett varv från rätsidan: Sticka
11(11)12(13)14(15)15/16 m, lyft 1 m. 1 rm, drag den lyfta m över den stickade = ödhpt, 1 rm, vänd. Lyft 1 m, 5 am, 2 am
tillsammans, 1 am, vänd. Lyft 1 m, 6 rm, 1 ödhpt, 1 rm, vänd. Lyft 1 m, 7 am, 2 am tillsammans, 1 am, vänd. Fortsätt på
detta sätt att sticka fram och tillbaka med 1 m mer för varje vändning till sidomaskorna tar slut. Fördela de återstående m
på 2 stickor. Plocka upp 8(10)11(11(13(13)14/15 m på var sida om hälen. Sticka runt i slätstickning. Efter 1 varv börjar man
minskningen på 1:a och 4:e stickan på följande sätt: (det är de upplockade maskorna som minskas) sticka de 2 sista m
tillsammans på 1:a stickan och 1 ödhpt på 2 första m på 4:e stickan. Upprepa dessa minskningar tills 32(32)38(40)44(48)48/54
m återstår. Fördela nu m på 4 stickor. Sticka rakt tills hela foten mäter 10(12)14(16)18(20)21/23 cm. Minska nu för tån på
följande sätt. På 1:a och 3:e stickan stickas till 3 m återstår, 1 ödhpt, 1 rm. På 2:a och 4:e stickan stickas 1 rm, 2 rm
tillsammans. Dessa minskningar upprepas vartannat var till 8(8)10(8)8(8)8/10 m återstår. Tag av garnet. Drag tråden igenom
de resterande m och fäst väl. Sticka en lika dan socka till.

TVÄTTRÅD

Tvättas separat med skonsam tvätt, avigsidan ut och utan optiskt vitmedel. Använd ej sköljmedel. Undvik blötläggning.
Sträcks i form i vått tillstånd. Ska plantorkas.

www.jarbo.se

