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GARNKVALITÉ
MASKTÄTHET
GRNALTERNATIV
STORLEKAR-DAM
ÖVERVIDD
HEL LÄNGD
RESÅRSTICKAD (A):
GARNÅTGÅNG
STRUMPSTICKOR
RUNDSTICKA

”TWIGGY” – RESÅRSTICKAD & SLÄTSTICKAD TAJT POLOJUMPER

Soft Raggi (65% Premium micro acryl, 30 % bambu, 5 % polyester elastan. Nystan ca 100 g = 268 m).
Ca 24 m och 37 v slätst på st nr 3.5 = 10 x 10 cm
Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
XS(S)M(L)XL
Ca 83(87)90(94)97 cm
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Ca 300(300)350(350)400 g (fg 31211, lila / 31205, grå print)
Nr 3.5
Nr 3.5, 60 cm
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SLÄTSTICKAD (B):		
GARNÅTGÅNG
Ca 300(350)350(400)400 g (31205, grå print)
STRUMPSTICKOR
Nr 3.5 och 3
STICKOR
Nr 3 och 3.5
RUNDSTICKA
Nr 3.5, 60 cm (+ nr 3 till fållning av halskanten)
DESIGN & TEXT
NY TEXTREDIGERING

Berit Lindberg/Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se
Soolorado/Sanna Mård Castman E-POST patterns@jarbo.se

STORLEKSGUIDE

Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på plagg i våra beskrivningar 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. OBS! Storlekstabell finns på www.jarbo.se.

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.

FÖRKORTNINGAR

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

FÖRKLARINGAR

Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas rät alla v.
Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
Intagning: I början av v: Gör 1 öhpt. I slutet av v: Sticka 2 m tills rätt.
Öhpt: Lyft 1 m, sticka 1 m, drag den lyfta m över den stickade m.

RESÅRSTICKAD
JUMPER (A)

ÄRMAR
IHOPSTICKNING AV
FRAM-, BAKST & ÄRMAR

OBS! Båda modellerna stickas på samma antal maskor men får olika passform.
Lägg på rundst nr 3.5 upp 200(208)216(224)232 m och sticka resår 2 rm 2 am i rundvarv. När arb mäter 36(37)38(39)40
cm sätt en markering mellan 2 am i var sida = 100(104)108(112)116 m mellan varje markering = fram- och bakstycke.
Maska av 12 m i var sida för ärmhål = 6 m på var sida om markeringarna. Lägg arb åt sidan att vänta.
Lägg på strumpst nr 3.5 upp 52(56)60(64)68 m och fördela på 4 stickor. Sticka resår 2 rm 2 am i 14 v. Sätt en markering
mellan 2 am = mitt under ärmen. Öka sedan 1 m på var sida om markeringen vart 5:e v 8 ggr. De utökade m stickas med
i resåren. Vid 15(15½)16(16½)17 cm maska av 12 m mitt under ärmen = 6 m på var sida om markeringen.
Tag de väntande fram- och bakstycket och fortsätt sticka resår med rundst nr 3.5 men sticka in ärmarna vid
ärmhålsavmaskningarna. Sticka 4 v resår i rundvarv över samtliga m. Sätt en markering mellan 2 m, där fram- och bakstycke
möts = 4 markeringar.
Börja vid vänster ärm bak, 2 m till höger om markering, och snedda för raglan enl följ: Sticka *2 rm tills, 1 öhpt, sticka
resår till 2 m före nästa markering*. Upprepa *-* varvet runt. Upprepa intv vart 4:e v ytterl 1 gång och därefter vartannat
v 18(22)22(26)26 ggr.
Nu stickas vändvarv för att höja bakst. Utgå fortfarande från vänster raglan bak.
Sticka t.o.m den 9:e m på framstycket, vänd, lyft 1:a m, håll åt garnet något varje gång du lyfter en maska.
Sticka tillbaka till t.o.m den 9:e m på framstycket (på höger sida), vänd, lyft 1:a m.
Sticka t.o.m den 11:e m på vänster ärm, vänd, lyft 1:a m.
Sticka t.o.m den 11:e m på höger ärm, vänd, lyft 1:a m.
Sticka tills det återstår 7 m på bakstycket, vänd, lyft 1:a m.
Sticka tills det återstår 7 m på bakstycket, vänd, lyft 1:a m.
Sticka sedan runt i resår i ytterl 12(13)14(15)16 cm. Maska av i resår. Inte för hårt.

SLÄSTICKAD JUMPER (B)
FRAM- OCH BAKST
Lägg på st nr 3 upp 102(106)110(114)118 m och sticka slätst innanför kantm i var sida. Sticka 19 v (1:a v = avigs), byt
till st nr 3.5, sticka 1 avigt v från räts (= vikv), sticka 19 v slätst. Sticka nu enl följ: (räts) Plocka med en st nr 2.5-3 upp
100(104)108(112)116) m utmed varv 1 = uppläggningsvarvet. Håll stickan bakom arb. Vik den slätstickade kanten i
vikvarvet mot avigs. Sticka ihop enl följ: Sticka ihop de 2 första m (= kantm + 1m ) från den slätstickade kantens m på
st nr 3.5 och 1 m från stickan med de upplockade 100 m (= 3 m blir 1 m). Fortsätt att sticka ihop 1 m från varje sticka
tills det återstår 3 m. Lyft 1:a m, vrid den och sätt tillbaka. Sticka tills e 3 m i bakre maskbågarna. Lägg arb åt sidan.
Sticka en likadan del till.
Sätt samman delarna på en rundst nr 3.5 och fortsätt sticka slätst i rundvarv (= alla v räta). Sätt en markering mellan
de 2 delarna = sidorna. Det blir 100(104)108(112)116) m på varje del. När arb mäter 36(37)38(39)40 cm maska av 12
m i var sida för ärmhål = 6 m på var sida om markeringen. Lägg arb åt sidan att vänta.
ÄRMAR

IHOPSTICKNING AV
FRAM-, BAKST & ÄRMAR

MONTERING

Lägg på strumpst nr 3.5 upp 52(56)60(64)68 m. Fördela på 4 st. Sticka slätst i rundv (= alla v räta). Sticka 13 v. Sticka
ett avigt v (= vikv). Sticka 13 v slätst. Plocka med strumpst nr 2.5-3 upp 52(56)60(64)68 m utmed uppläggningsvarvet,
vik den slätstickade kanten i vikvarvet mot avigsidan. Sticka ihop lika fram- och bakdelen. Sätt en markering mellan 2
m = mitt under ärmen. Öka sedan 1 m på var sida om markeringen vart 5:e v 8 ggr. Vid 15(15½)16(16½)17 cm maska
av 12 m mitt under ärmen = 6 m på var sida om markeringen.
Stickas lika plagg A tills alla vändvarv är gjorda. Sticka 19 v slätst, 1 avigt v (= vikv). Byt till rundst nr 3 och sticka ytterl
19 v. Vik kanten mot avigsidan i vikv. Plocka med st nr 2.5-3 upp m på avigs i 1:a vändvarvet. Plocka 1 m i varje m. Håll
samman st i vänster hand. Maska av enl följ: Sticka ihop 1 m från varje sticka, uprpepa med nästa par m, drag första
ihoptagningen över den andra. Upprepa varvet runt. Maska ej av för hårt.
Sy ihop öppningen under ärmarna.
B: Sy ihop kanterna nedtill i sidorna på de slätstickade kanterna.
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