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MASKTÄTHET
STORLEKAR
MÅTT (A) MÖSSA
MÅTT (B) TORGVANTAR
MÅTT (C) BUFF
GARNÅTGÅNG (A)
GARNÅTGÅNG (B)
GARNÅTGÅNG (C)
STRUMPSTICKOR (B)
RUNDSTICKA (A,C)
DESIGN & TEXT

MÖSSA, TORGVANTAR & BUFF MED RULLKANT
Alpacka Solo (100 % Alpacka. Nystan ca 50 g = 167 m)
Ca 30 m x 43 v slätst på st nr 2.5 = 10 x 10 cm
En storlek
Omkrets: Ca 45 cm Längd: Ca 29 cm
Omkrets: Ca 17 cm Längd: Ca 25 cm
Omkrets: Ca 45 cm Längd: Ca 45 cm
Ca 50 g (fg 29120)
Ca 45 g (fg 29120)
Ca 95 g (fg 29120)
Nr 2.5
Nr 2.5, 40 cm
Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se
DAM - HANDSKAR
a) Handomkrets (cm) 16,9-17,6
a) Handomkrets (tum) 6,7-6,9
b) Handlängd (cm)
16,5-17,1
b) Handlängd (tum)
6,5-6,7

TIPS & RÅD

17,6-18,3
6,9-7,2
17,1-17,7
6,7-7

18,3-19
7,2-7,5
17,7-18,3
7-7,2

GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material
och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.
FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
FOTOMODELL Lisa Yttermyr, Micaela Joelina Toresson
HÅR & MAKE UP Signe Rolfhamre, Angelica Pennerdahl
TACK TILL B.Young – Valbo Köpcentrum & JC – Valbo köpcentrum
MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
SE SENASTE VERSIONEN AV DENNA BESKRIVNING PÅ www.jarbo.se

19-19,8
7,5-7,8
18,3-18,9
7,2-7,4

• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
• 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

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 på vänster sticka och sticka den rät, den blir då vriden.		

MÖSSA (A)

Lägg upp 132 m på rundst nr 2.5. Sticka slätst i ca 22 cm.
Minska på nästa varv 4 m jämnt fördelat genom att sticka 2 rm tills.
Nästa varv: *Sticka fram till 1 m före förra hoptagningen, sticka 2 rm tills*, upprepa *-* varvet runt.
Minska på detta sätt varje varv till det återstår 48 m.
Byt till strumpst nr 2.5.
Nästa varv: *Sticka fram till 2 m före hoptagningen och sticka 3 rm tills*, upprepa *-* varvet runt.
Minska på detta sätt varje varv till 8 m återstår.
Klipp av tråden, dra garnet genom alla m och fäst alla trådar.

TORGVANTAR (B)

Lägg upp 48 m på strumpst nr 2.5 och fördela på 4 stickor = 12 m på vardera sticka. Sticka slätst i ca 14 cm.
Tumkil:
Sätt en markör mellan två m där tumkilen ska placeras, var som helst (höger och vänster blir lika).
Varv 1: Sticka fram till markören, öka 1 m, sticka 1 rm, öka 1 m. Fortsätt v runt. Flytta markören 1 m åt höger.
Varv 2: Sticka utan ökningar.
Varv 3: Sticka fram till markören, öka 1 m, sticka 3 rm, öka 1 m. Fortsätt v runt. Flytta markören 1 m åt höger.
Varv 4: Sticka utan ökningar.
Varv 5: Sticka fram till markören, öka 1 m, sticka 5 rm, öka 1 m. Fortsätt v runt. Flytta markören 1 m åt höger.
Varv 6: Sticka utan ökningar.
Fortsätt öka vartannat v på detta sätt till tumkilen består av 19 m (mellan ökningarna).
Sätt tumkilens m på en maskhållare eller tråd och sticka färdigt handen.
Lägg upp 1 m mitt ovanför tumkilen och fortsätt sticka slätst i 6 cm. Maska av.
Tummen:
Plocka upp tummens vilande m samt sticka upp 3 m från handen (den upplagda m + 1 ur m före och efter).
Fördela m på 3 stickor och sticka slätst i ca 3 cm. Maska av.

BUFF (C)

Lägg på rundsticka nr 2.5 upp 142 m och sticka runt, börja med 2 varv am och därefter slätstickning (rm) tills arbetet
mäter ca 45 cm, sluta med 2 aviga varv. Maska av, ej för fast. Ta av garnet och fäst trådarna.
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