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GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se

©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material
Fuga Tweed (40 % Ull, 57 % Akryl, 3 % Viskos. Ca 50 g = 121 m)
och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.
Ca 22 m x 28 v i mönster A på st nr 4 = 10 x 10 cm.
FOTO Lasse Åbom – Fotografen i Gävle
Ca 28 m x 26 v i mönster B på st nr 4 = 10 x 10 cm.
FOTOMODELL Josefine Widorsson
HÅR & MAKE UP Signe Rolfhamre
Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
TACK TILL B. Young & JC – Valbo Köpcentrum, Elite Grand Hotel – Gävle
XS(S)M(L)XL(2XL)
KLÄDER & TILLBEHÖR Hundtröja – beskrivning 91687
Ca 85½(93)100(107)122(134½) cm (Plaggets bröstvidd)
MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
Ca 72½(80)87(94½)109(122) cm
SE SENASTE VERSIONEN AV DENNA BESKRIVNING PÅ www.jarbo.se
Ca 94½(102)109(116)130½(138) cm (Mätt ca 20 cm under midjan)
Ca 42(44)44(46)46(48) cm (Mätt från midjan till nederkant)
Ca 85½(88)88½(91)91½(94) cm
Ca 2(2)2(3)3(4) cm (Ärmlängd under arm)
Bredd: Ca 18 cm Höjd: Ca 12 cm Djup: Ca 5 cm
Ca 450(475)500(525)575(625) g (Fg 60177, rosa tweed)
Ca 100 g (Fg 60177, rosa tweed)
Nr 3.5 och 4
Nr 4, 80 cm
Nr 4 (till kanter)
Markörer, 1 stor tryckknapp till stängning, 1 dekorationsknapp till locket (ca 20 mm i diam), ev en bit papp (ca 18 x 5 cm)
till väskans botten.
Jette Magnussen, byMAGNUSSEN. E-POST patterns@jarbo.se
Berit Lindberg

Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på våra plagg i stickbeskrivningen kan variera beroende på plaggtyp och form.
För att hitta din storlek rekommenderar vi dig att du först mäter alla mått direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv
hur mycket rörelsevidd du vill ha.
• 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

arb=arbetet, dint=dubbel intagning, vr-dint=vriden dubbel intagning, vr-int=vriden intagning, vr-r= vriden rät,
vr-ökn= vriden ökning, fg=färg, int=intagning, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, m=maska, omg=omgång, st=sticka/stickor,
rm=rät maska/maskor, ökn=ökning, am=avig maska/maskor, a-int=avig intagning, a-vrint= avig vriden intagning,
a-ökn=avig ökning, a-vr-ökn=avig vriden ökning, a-tills=avig tillsammans, tills=tillsammans.

FÖRKLARINGAR

Kantm: Sticka första och sista m rät alla varv.
1 a-int: Sticka 2 m avigt tillsammans.
1 a-vr-int: Sticka 2 am vridet tillsammans (= i de bakre maskbågarna).
1 ökn: Stick vänster sticka bakifrån i länken mellan 2 m, sticka rätt i främre maskbågen.
1 r-vr-ökn: Stick vänster sticka framifrån under länken mellan 2 m, sticka vriden rät i bakre maskbågen.
1 a-ökn: Stick vänster sticka bakifrån under länken mellan 2 m, sticka avig i främre maskbågen.
1 a-vr-ökn: Stick vänster sticka framifrån under länken mellan 2 m, sticka vriden avig i bakre maskbågen.
1 int: 2 rm tills.
1 vr-int: Lyft 1 m över på höger sticka, som om du skulle sticka den rät, sätt tillbaka m på vänster sticka (den är nu
vriden), sticka den vridna m och nästa m rät tillsammans i de bakre maskbågarna.
1 d-int: 3 rm tills.
1 d-vr-int: Lyft 1 m över på höger sticka, som om du skulle sticka den rät, sätt tillbaka m på vänster sticka (den är nu
vriden), sticka den vridna m och de 2 nästa m rätt tillsammans i de bakre baskbågarna.
1 vr r: Sticka 1 rm i bakre baskbågen.
1 a-d-int: 3 am tills.
1 a-vr-d-int: Sticka 3 am vridet tills (= i de bakre maskbågarna).
Slätstickning: Rm på rätsidan och am på avigsidan.
1 musch: Sticka 3 rm tills, men låt de 3 m sitta kvar på vänster sticka, gör 1 omslag och sticka sedan ytterligare 1 rm i
de 3 hopstickade m och lyft sedan av de 3 m.
Mönster A: Delbart med 8 m. Stickas i rundvarv.
Varv 1, rätsidan: *3 am tills, 5 am*, upprepa *-* varvet runt.
Varv 2: *[1 rm, 1 omslag, 1 rm] i den hopstickade m från föregående v, 5 am*, upprepa *-* varvet runt.
Varv 3: *3 rm, 5 am*, upprepa *-* varvet runt.
Varv 4: Som v 3.
Varv 5: 4 am, *3 am tills, 5 am*, upprepa *-* till 4 m återstår, 3 am tills, 1 am.
Varv 6: 4 am, *[1 rm, 1 omslag, 1 rm] i den hopstickade m från föregående v, 5 am*, upprepa *-* till 2 m återstår, sticka
[1 rm, 1 omslag, 1 rm] i den sammanstickade m från föregående v, 1 am.
Varv 7: 4 am, *3 rm, 5 am*, upprepa *-* till 4 m återstår, 3 rm, 1 am.
Varv 8: Som v 7.
Upprepa varv 1-8.

Mönster A: Delbart med 8 m. Stickas fram och tillbaka.
Varv 1, rätsidan: *3 am tills, 5 am*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 2 avigsidan: *5 rm, [1 am, 1 omslag, 1 am] i den hopstickade m från föregående v*, upprepa*-* varvet ut.
Varv 3: *3 rm, 5 am*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 4: *5 rm, 3 am*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 5: 4 am, *3 am tills, 5 am*, upprepa *-* till 4 m återstår, 3 am tills, 1 am.
Varv 6: 1 rm, *[1 am, 1 omslag, 1 am] i den hopstickade m från föregående v, 5 rm*, upprepa *-* till 5 m återstår, sticka
[1 am, 1 omslag, 1 am] i den hopstickade m från föregående v, 4 rm.
Varv 7: 4 am, *3 rm, 5 am*, upprepa *-* till 4 m återstår, 3 rm, 1 am.
Varv 8: 1 rm, *3 am, 5 rm*, upprepa *-* till 7 m återstår, 3 am, 4 rm.
Upprepa varv 1-8.
NOTERA: Vid intagningar och ökningar: Rätsidan: När det bara är möjligt att sticka 2 m tills i mönstret, stickas också
bara 2 m i samma m, så maskantalet alltid är detsamma. När det bara är möjligt att sticka 1 m (där det normalt skulle
stickas 3 m tillsammans), stickas m avig.
Mönster B: Används till fickor och väska. Delbart med 4 m + 3 m. Stickas fram och tillbaka.
Varv 1, rätsidan: Kantm, *1 musch (se FÖRKLARINGAR), 1 rm*, upprepa *-* till 4 m återstår, 1 musch, kantm.
Varv 2, avigsidan: Kantm, sticka alla m och omslag med am, kantm.
Varv 3: Kantm, 2 rm, *1 musch, 1 rm*, upprepa *-* till 2 m återstår, 1 rm, kantm.
Varv 4: Kantm, sticka alla m och omslag med am, kantm.
Var uppmärksam på att antalet m är detsamma efter muschvarven.
NOTERA: Vid intagningar och ökningar: Rätsidan: När det bara är möjligt att sticka 2 m tills i mönstret, stickas bara
2 m tills, så att maskantalet förblir detsamma. När det bara är möjligt att sticka 1 m (där det normalt skulle stickas 3 m
till), stickas m rät.
KLÄNNING (A)

Lägg upp 105(113)121(129)145(153) m på rundsticka nr 4. Sticka 1 v rm (= avigsidan).
Fortsätt med mönster A och sticka fram och tillbaka enligt följande:
Nästa varv, rätsidan: Kantm, 1 am, *3 am tills, 5 am*, upprepa *-* till 5 m återstår, 3 am tills, 1 am, kantm.
Nästa varv, avigsidan: Gör 1 ökn i var sida innanför kantm, sticka med de nya m i mönstret.
Upprepa ökn varannat varv, totalt 3 ggr i var sida = 111(119)127(135)151(159) m. Fortsätt att sticka mönster till arb
mäter 6 cm, lägg arb åt sidan (eller låt det vila på samma rundst medan du stickar nästa del).
Sticka ett till likdant stycke.
Sätt båda delarnas m på samma rundsticka (nr 4) och sticka mönster A i rundvarv (se FÖRKLARINGAR). Lägg upp 1 m
mellan delarna i var sida och sätt en markering runt m = sid-m som stickas am på alla varv, börja och avsluta mönstret
på var sida om sid-m = 111(119)127(135)151(159) m på var del + 2 sid-m = totalt 224(240)256(272)304(320) m på st.
Sticka rakt i mönster A till arb mäter ca 11(13)13(15)15(17) cm från uppläggningskanten (här kan man förlänga eller
göra kortare), sluta med varv 8 i mönstret. Gör 1 int på var sida om sid-m som följer: *1 am (= sid-m), 1 int som det
passar med mönstret, sticka mönster fram till 2 m före nästa sid-m, 1 vr-int som det passar med mönstret*, upprepa *-*
på den andra delen, se förklaring till mönster. Upprepa int vart 8:e v, totalt 4 ggr = 103(111)119(127)143(151) m på var
del + 2 sid-m = 208(224)240(256)288(304) m. Sluta med varv 7 i mönstret. Arb mäter nu ca 22½(24½)24½(26½)26½(28½)
cm till höften (ca 20 cm nedanför midjan).
Nästa varv: Sätt ytterligare 2 markeringar för int på var del: *1 am (= sid-m), sticka 33(35)37(41)47(51) m mönster, sticka
nästa m avig och sätt en markering om m, sticka 35(39)43(43)47(47) m mönster, sticka nästa m avig och sätt en markering
om m, sticka 33(35)37(41)47(51) m mönster*, upprepa *-* på den andra delen = totalt 208(224)240(256)288(304) m.
Nästa varv: Sticka int vid markeringarna som det passar med mönstret på var del, samt vid sid-m (= totalt 12 int på
varvet): *1 am (= sid-m), 1 int, sticka mönster till 2 m före den markerade m, 1 vr-int, 1 am (= markering), 1 int, sticka
mönster till 2 m före nästa markerade m, 1 vr-int, 1 am (= markering), 1 int, sticka mönster till 2 m före sid-m, 1 vr-int*,
upprepa *-* på den andra delen. Upprepa int på vart 12:e v, totalt 4(4)4(4)4(3) ggr = 160(176)192(208)240(268) m.
Fortsätt sticka mönster i 2 cm (här kan man förlänga eller göra kortare). Flytta med alla markeringar.
Sticka härefter ökningar som det passar in i mönstret, på var sida om de markerade m och sid-m (= totalt 12 ökn per v):
*1 am (= sid-m), 1 ökn, sticka mönster fram till den markerade m, 1 ökn, 1 am (= markering), 1 ökn, sticka mönster fram till
den markerade m, 1 ökn, 1 am (= markering), 1 ökn, sticka mönster fram till sid-m, 1 ökn*, upprepa *-* på den andra delen.
Upprepa ökn vart 12:e v totalt 3(3)3(3)3(3) ggr = 97(105)113(121)137(151) m på var del + 2 sid-m
= 196(212)228(244)276(304) m på v.
Gör ytterligare 1 ökn på var sida om den markerade m. OBS. Ej sid-m efter 8 v (= totalt 8 ökn på v ) = 101(109)117(125)141(155) m
på var del + 2 sid-m = 204(220)236(252)284(312) m på v.
Fortsätt till arb mäter ca 62½(64½)64½(66½)66½(68½) cm till ärmhål, sluta med v 3 eller 7 i mönstret.
Nästa v: Maska av sid-m + 6(6)7(8)9(10) m i var sida till ärmhål = 89(97)103(109)123(135) m på vardera del, från och
med nu stickas fram- och bakstycket för sig igen.

RYGG (A)

Maska av ytterligare 4,2,1(4,3,1,1)4,3,2,1(4,3,2,1,1)4,3,3,2,2,1(4,4,3,3,2,1,1) m i var sida varannat v till ärmhål
= 75(79)83(87)93(99) m. Fortsätt sticka mönster till ärmhålet mäter 21(21½)22(22½)23(23½) cm. Maska av de mittersta
21(23)25(27)29(31) m för halsringning och sticka var sida för sig. Maska av ytterligare: 2,1(2,1)2,1(2,1)2,1(2,1,1) m
varannat v mot halsen. Samtidigt avm 8,8,8(9,8,8)9,9,8(9,9,9)10,10,9(10,10,10) m från ärmhålssidan varannat v för axel.

FRAMSTYCKE (A)

Fortsätt i mönster med framstyckets 89(97)103(109)123(135) m. Maska av den mittersta m till sprund och sticka var sida
för sig = 44(48)52(54)61(67) m på var sida.
Vänster sida: Maska av ytterligare 4,2,1(3,2,2,1)4,3,2,1,(4,3,2,1,1)4,3,3,2,2,1(4,4,3,3,2,2,1) i var sida varannat v för
ärmhål = 37(39)41(43)46(49) m. Sticka rakt vid sprundet mitt fram.
Samtidigt när ärmhålet/sprundet mäter 5 cm, avm för halsen vid sprundet: 8(9)10(10)11(12) m, sedan
2,2,1(2,2,1)2,2,1(3,2,1)3,2,1(3,2,1,1) m varannat v = 24(25)26(27)29(30) m är kvar till axel, när alla minskningar är gjorda.
Maska av för axel, när framstycket har samma längd som bakstycket.
Maska av 8,8,8(9,8,8)9,9,8(9,9,9)10,10,9(10,10,10) m varannat v från ärmhålssidan till axel.
Höger sida: Stickas som vänster sida, men spegelvänd.

ÄRMAR (A)

Lägg upp 69(73)77(81)85(93) m på st nr 4. Sticka 1 v am (= avigsidan).
Fortsätt i mönster A: Kantm, 0(2)0(2)0(0) am, *3 rm tills, 5 am*, upprepa *-* till 4(6)4(6)4(4) m återstår, 3 rm tills,
0(2)0(2)0(0) am, kantm. = 53(55)57(61)65(69) m.
Sticka 2(2)2(3)3(4) cm, sluta med ett v från avigsidan.
Maska av för ärmhålet 5,2,1(5,2,1,1)6,2,1,1(6,2,1,1)6,2,1,1(8,2,1,1) m i var sida varannat v, sluta med ett v på avigsidan.
Gör nu int för ärmkupan: Kantm, 1 am, 1 a-int som det passar med mönstret, sticka mönster till 4 m återstår, 1 a-vr-int
som det passar med mönstret, 1 am, kantm*, upprepa *-* på varannat v 2(2)2(2)3(3) ggr, sedan på vart 4:e v 5(5)5(5)5(5)
ggr, därefter på vartannat v 7(7)8(10)11(12) ggr = 25(27)27(27)27(29) m.
Gör ytterligare en a-int i var sida: *Kantm, 1 a-d-int, sticka mönster till 4 m återstår, 1 a-vr-d-int, kantm*, upprepa *-*
totalt 3 ggr = 13(15)15(15)15(17) m. Maska av resterande m.

FICKOR (A)

Sticka 2 fickor. Lägg upp 29 m på st nr 4. Sticka 1 v rm (= avigsidan). Sticka sedan mönster B innanför kantm i var sida,
börja och sluta med de 3 m i var sida.
Nästa v från avigsidan: Sticka 1 a-ökn i var sida innanför kantm varannat v, sticka med de nya m i mönstret. Upprepa
ökn totalt 4 ggr i var sida = 37 m. Fortsätt med mönster rakt till fickan mäter ca 11½ cm, sluta med ett v från rätsidan.
Byt till st nr 3.5 och sticka 3 v rm. Maska av med am från rätsidan, MEN ta ej av garnet. Sticka upp m längs fickans sidor
och kant nertill. Maska av med rm från avigsidan.

MONTERING (A)

Lägg klänningen efter angivna mått mellan två fuktiga handdukar och låt torka. Sy axelsömmar och ärmsömmar.
Sy i ärmarna med madrasstygn. Ärmsöm = sid-m och mitt på ärmkupan = axelsöm.
Håll ev. in ärmen mot ärmhålets ovandel.
Virkad flätad kant nedtill: Mät kjolens omkrets längs nederdelens kant, inkl kanterna i sprunden. Med virknål nr 4 virkas
3 snören av lm i dubbelt garn (klipp inte garnet, så det är möjligt att förlänga eller korta snörena om det behövs).
Sy ihop snörena i 1:a lm, fläta lm-kedjorna till en fläta, så lång som kanten är, fläta inte för hårt. Sy fast flätan osynligt
längs klänningens nederkant och upp i de båda sprunden.
Hals- och ärmkanter: Mät omkretsen längs halskanten, inkl sprundets kanter och ärmarnas nederkanter. Virka, fläta och
montera på samma sätt som beskrivs ovan.
Fickor: Mät fickans bredd och gör flätor på samma sätt som beskrivs ovan. Sy fast flätorna på fickornas övre kant. Sy fast
fickorna med madrasstygn innanför kantm. Placera fickan ca 20 cm nedanför midjan, mitt över int på vardera framstycke
eller efter önskemål.

VÄSKA (B)

Lock, fram- och baksida: Lägg upp 41 m på st nr 3.5. Sticka 1 v rm (= avigsidan). 				
Sticka fram och tillbaka enligt mönster B innanför 1 kantm i var sida, börja och sluta med de 3 m i var sida. 		
Lägg sedan upp 2 m i var sida varannat v, sticka med de nya m i mönstret. Upprepa ökn totalt 4 ggr i var sida = 57 m.
Sticka mönster till arb mäter ca 6 cm, sätt en markering i var sida = väskans lock. 				
Sticka ytterligare 12 cm, sätt en markering i var sida = väskans baksida, sticka 5 cm, sätt en markering i var sida = väskans
botten och sticka 11½ cm = väskans framsida, sluta med ett v från rätsidan. Sticka 2 v rm. Maska av med rm från avigsidan.
Väskans sidor (2 st): Stickas uppifrån. Lägg upp 13 m på st nr 3.5. Sticka 1 v rm (= avigsidan). 			
Nästa varv, rätsidan: Dela in m till mönster B: Kantm, börja och sluta med de 3 m, kantm. Gör 1 ökn i var sida innanför
kantm var 4:e v totalt 4 ggr = 21 m. Fortsätt rakt till arb mäter 12 cm. Maska av.

MONTERING (B)

Med virknål nr 4, virkas väskans sidor samman. Lägg sidorna avigsida mot avigsida mellan markeringarna på fram-, baksia
och botten. Virka med fm genom båda lagren. Sy en stor tryckknapp mitt på lockets insida och i kanten, och på väskans
framsida, för att kunna stänga. Sy en dekorationsknapp på lockets framsida, över tryckknappen.
Fläta på lockets kant: Mät locket längs de fria kanterna. Virka och fläta en lång fläta som passar kanten, se MONTERING
(A) ovan. Sy fast flätan osynligt längs lockets kant.
Axelrem: Gör en lång fläta på samma sätt, färdig längd ca 135 cm eller önskad längd. Sy fast remmen på sidostyckernas
övre del.
Lägg ev en bit papp i väskans botten, för att ge stadga åt väskan.
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