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HUNDTRÖJA I REFLEX

Reflex (61% ull ”superwash”, 26% polyamid, 13% reflex, nystan ca 50 g = 64 m)
Ca 18 m och 28 v på st nr 3.5-4 = 10 x 10 cm
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
Passar hund som väger ca 2–3 kg
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material
och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.
Ca 33 cm (från övre kant till nedre kant)
FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
Ca 21 cm (från övre kant till nedre kant)
FOTOMODELLER Vega
Ca 100 g (fg 34103, svart reflex)
MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
Nr 3.5 och 4
SE SENASTE VERSIONEN AV DENNA BESKRIVNING PÅ www.jarbo.se
Nr 3.5
Nr 3.5 och 4, 60 cm
Soolorado/Sanna Mård Castman E-POST freelance.designer.sanna@jarbo.se

• 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.

FÖRKORTNINGAR

m=maska, rm=räta maskor, arb=arbete, flätst=flätsticka, v=varv, st=stickor, am=aviga maskor, kantm=kantmaska,
slätst=slätstickning, ökn=ökning, avm=avmaska, rundst=rundsticka

FÖRKLARINGAR

Fläta: Sätt 3 rm på flätst framför arb, sticka 3 rm, sticka flätst m rätt. Vrid på varv 7 och därefter med 11 v:s mellanrum.
(mellanrummet ska mäta ca 3½-4 cm).

HUNDTRÖJA

Lägg på st nr 3.5 upp 32 m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida. Sticka 9 v (1:a v = avigs). Öka på sista
v 2 m = 34 m. Byt till st nr 4 och sticka slätst enl följ: kantm, 7 rm, 2 am, fläta över 6 m, 2 am, fläta över 6 m, 2 am,
7 rm + kantm. Öka på nästa v från räts 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn vartannat v ytterl 4 ggr = 44 m. Alla
utökade m stickas i slätst. Sticka tills arb mäter ca 11-12 cm. Byt till rundst nr 4 och lägg då ut i var sida 15 nya m, dvs
15 i slutet och 15 i början av v. Sticka även dessa m i slätst. När arb mäter ca 21 cm delas arb i rygg och mage och var
del stickas klart för sig. Ryggen = de 44 m man hade innan man lade ut 15 i var sida. Magen = 30 m , dvs de maskor man
lade ut i var sida. Sticka magen först.
Magen: Sätt 9 m i var sida på en tråd att vänta = hål för benet. Avm på nästa v från räts ytterl 1 m i var sida. Nu finns
det kvar 10 m. Sticka med dessa 10 m tills arb från upplägget mäter ca 13-14 cm. Sätt m på en tråd att vänta.
Ryggen: Sätt 5 m i var sida på en tråd att vänta = hål för benet. Nu finns det kvar 34 m. Sticka rakt med rest m i lika
många v som på magen. Sätt m på en tråd att vänta.
Resårkant runt benhål: Använd strumpst nr 3.5 och sätt de vilande maskorna från mage och rygg på en sticka, plocka
sedan upp m runt hålet så att du sammanlagt får 36 m. Fördela på 3 stickor och sticka med en fjärde sticka. Sticka resår
2 rm 2 am i rundvarv tills resåren mäter ca 4 cm. Maska av i resår. Gör likadant runt andra benhålet.
Halskant: Använd strumpst/rundst nr 3.5 och sätt magens vilande m på stickan, plocka upp 3 m utmed ena benhålets
resårkant (dvs utmed första v på resåren, inte sista v), sätt ryggens m på stickan, plocka upp 3 m utmed andra benhålets
resårkant = 48 m på stickan. Sticka resår 2 rm 2 am i 2 cm. Maska av i resår.
Resårkant runt mage: Börja nedtill på ryggens högra resårkant och plocka med st nr 3.5 upp m utmed resåren, utmed den
raka slätstickade kanten, fortsätt utmed magens kant, och gör samma på andra sidan. Se till att maskantalet blir delbart med
4. Sticka resår 2 rm 2 am i lika många v som på halskanten. Maska av i resår.
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