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

BABYPONCHO

Maya (100% ull, Nystan ca 50 g = 125 m)
Ca 17-18 m och 26 v rätst på st 4.5 = 10 x 10 cm
Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
74-86 cl
1-2 år
2 delar á ca 17–18 x 41 cm (+ fransar ca 6 cm)
Ca 80 g (fg 17508)
4.5 mm
Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se

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 Minou ”Bubblan” Söderberg
MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
SE SENASTE VERSIONEN AV DENNA BESKRIVNING PÅ www.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/maskor, st=stickor, v=varv, arb=arbetet, slätst=slätstickning, rätst=rätstickning, avigs=avigsidan, rm=räta maskor

PONCHO

Del A: Lägg upp 32 m på st 4.5. Sticka rätstickning till arb mäter ca 41 cm. Maska av i rm.
Del B: Lägg upp 32 m på st 4.5. Sticka 3 v rätstickning. Fortsätt sedan med slätst innanför de 3 yttersta m i var sida som
stickas i rätst. Sticka till arb mäter ca 39½ cm. Avsluta med 3 v rätst. Maska av i rm.

MONTERING

Sy ihop delarna så här: Mät ut ca 17–18 cm på ena långsidan av del A och gör en markering. Ta del B och sy fast kortsidan
mot markeringen på del A (se skiss). Gör på samma sätt med del B.
Fransar: Klipp till ca 16 cm långa trådar. Ta 4 trådar, vik dem på mitten, trä i dem dubbelvikta genom 1 m i arbetet och
drag de lösa ändarna genom öglan och drag till. Knyt i var 3:e m.
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