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GARNKVALITÉ
MASKTÄTHET
GARNALTERNATIV
STORLEKAR–CL
GARNÅTGÅNG
STICKOR
DESIGN & TEXT
TIPS & RÅD

BABYSOCKOR MED STRETCH

Soft Raggi (65% Premium Micro Akryl, 30% Bambu, 5% polyester. Ca 100 g = 268 m)
Ca 27 m och 37 v slätst på st 3 = 10 x 10 cm
GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material
och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.
56(68)80(92) cl
Ca 50(50)50(50) g (fg blå: 31212, rosa: 31213, vit: 31210,
FOTO Lasse Åbom – Fotografen i Gävle
FOTOMODELL Signe Andersson Ruonakangas
turkos: 31214, lila: 31211)
2.5 och 3 mm
MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
SE SENASTE VERSIONEN AV BESKRIVNINGEN PÅ www.jarbo.se
Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se

• 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

m=maskor, st=stickor, rm=räta maskor, am=aviga maskor, v=varv, slätst=slätstickning, ödhpt=överdragshoptagning,
tills=tillsammans, följ=följande, maskb=maskbåge

FÖRKLARINGAR

Överdragshoptagning (öhpt): Lyft 1 m med höger sticka som om den skulle stickats rät, sticka 1 rm, drag den lyfta m
över den stickade.

SKAFT

Lägg upp 28(32)36(40) m med dubbla st 2.5. Fördela m på 4 stickor = 7(8)9(10) m per sticka. Sticka resår 1 rm, 1 am i
4(5)6(7) cm. Byt till st 3. Sticka 6 v slätst.

HÄL

Nu stickas fram och tillbaka i slätst på 1:a och 4:e stickans 14(16)18(20) m,i 2½(2½)3(3½) cm. Sticka därefter med
början från rätsidan 8(9)10(11) rm, 1 ödhpt, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 3 am, 2 am tills, 1 am, vänd, lyft 1 m, 4 rm, 1 ödhpt,
1 rm, vänd, lyft 1 m, 5 am, 2 m tills, 1 am, vänd. Fortsätt på detta vis att sticka och vända tills alla sidmaskor är stickade.
Plocka upp 7(9)10(12) m på var sida om hälmaskorna och sticka runt = alla v räta. Sticka runt i slätst.
Efter 1 v börjar man minska på 1:a och 4:e stickan enl följ (det är de upplockade m som minskas): sticka de 2 sista m
tills rätt på 1:a stickan och de 2 första m tills rätt i bakre maskb på den 4:e stickan. Upprepa minskningarna varje v tills
28(32(36)40 m återstår.

FOT

Sticka rakt till hela foten mäter ca 6(7)8(9) cm.
Nu minskas för tån: Sticka 2 m tills i slutet av 1:a och 3:e stickan, sticka 2 m rätt i bakre maskb tills i början av 2:a
och 4:e stickan. Upprepa detta minskningsvarv med 3 varvs mellanrum 1 gång, med 2 varvs mellanrum 1 gång, därefter
med 1 varvs mellanrum tills det återstår 16 m. Sticka 1 v efter sista intagningen.
Nu kan du välja om du vill göra rak eller rund tå.

RUND TÅ

Tag av garnet och drag det genom de återstående m och fäst.

RAK TÅ

För över m på 2 st. Stick ner båda st i hålet och vänd arb ut och in så att du får avigs ut. Ta en m från var st och sticka
ihop dem till 1 m, gör likadant med nästa m, lyft över den först stickade m, upprepa tills m tar slut. Ta av garnet och
fäst trådarna.
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