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TIPS & RÅD

YLLEKAVAJ I MOSSTICKNING

Ylle (100% Ull ”Superwash”. Nystan ca 100 g = 208 m)
Ca 23 m och 42 v mosstickning på st 3.5mm = 10 x 10 cm
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång och form kan variera vid byte av garn)
XS (S) M (L) XL (2XL)
84 (91) 98 (108) 120 (133) cm
90 (98) 105 (116) 128 (138) cm
60 (61) 62 (64) 66 (68) cm
700 (700) 750 (750) 800 (850) g (fg 15403)
3 och 3.5 mm, minst 80 cm
5 st knappar (ca. 1,7 cm i diameter)
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Katrine Wohllebe

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 Emrik Jansson
FOTOMODELLER Trine Wahlberg
HÅR & MAKEUP Signe Rolfhamre
TACK TILL Älvkarleby Turist & Konferenshotell
MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
SE SENASTE VERSIONEN AV BESKRIVNINGEN PÅ www.jarbo.se

Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på våra plagg i beskrivningen kan variera beroende på plaggtyp och form.
För att hitta din storlek rekommenderar vi dig 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
• 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

am= avig maska, arb = arbetet, avigs=avigsidan, bakst=bakstycke, framst=framstycke, ggr = gånger, m = maska/maskor,
resår=resårstickning, rm = rät maska, räts=rätsidan, rätst = rätstickning, v = varv, ytterl = ytterligare, ökn = ökning,
kantm = kantmaska, st = sticka/stickor

FÖRKLARINGAR

Första och sista m stickas alltid rät: kantm.
Avigvänd slästickning (avigv slätst): am på räts och rm på avigs.
Mosstickning (mosst): V 1: *1 rm, 1 am, upprepa från * ut v. V 2 och alla följ v: rm över am, am över rm.

BAKSTYCKE

Lägg med rundst 3 upp 105(115)123(135)149(159) m. Börja med ett avigt v på räts och sticka 6 v avigv slätst med 1
kantm i varje sida. Byt till rundst 3.5 och mosst (1. v = räts). Avm 1 m i var sida på 15:e(13:e)13:e(13:e)11:e(13:e) v,
därefter vart 10:e(9:e)8:e(9:e)10:e(10:e) v ytterl 6(7)8(8)8(8) ggr = 91(99)105(117)131(141) m. Öka nu 1 m i var sida
vart 14.(14.).12.(12.)12.(12.) v 4(4)5(5)5(5) ggr = 99(107)115(127)141(151) m. Fortsätt att sticka rakt tills arb mäter
37(37)38(39)41(42) cm, sluta med ett v från avigs.
Ärmhål: Avm nu i varje sida vartannat v enl följ: 4,3,1,1 (4,3,2,1,1) 5,3,2,1,1 (6,3,2,1,1,1) 6,3,2,2,1,1(6,3,3,2,1,1,1)
m, därefter varje 4:e v 1 (1) 1,1 (1,1) 1,1,1 (1,1,1) m, och till sist 1 m på det följ 6:e v = 77(81)85(93)103(113) m.
Fortsätt att sticka rakt tills arb mäter 58(59)60(62)64(66) cm, sluta med ett v från avigs. Avm nu på nästa v de mittersta
19(21)21(23)25(31) m för halsen och sticka v ut. Sticka nu var sida för sig.
Vänster sida: Avm för axeln vartannat v 8,8,8 (9,8,8) 9,9,8 (10,9,9) 11,10,10 (11,11,11) m. Avm samtidigt vartannat v
för halsen 3,2 (3,2) 3,3 (4,3) 4,4 (4,4) m.
Höger sida: Stickas som vänster, men åt motsatt håll.

FICKDELAR

Stora fickor (2 st): Lägg på st 3.5 upp 23(25)27(27)27(27) m och sticka 10(10)11(11)11(11) cm mosst. Sätt m på en
avm.nål eller tråd.
Bröstficka (1 st): Lägg på st 3.5 upp 17(19)19(19)21(21) m och sticka 7(7)7(7)8(8) cm mosst. Sätt m på en avm.nål
eller tråd.

VÄNSTER FRAMSTYCKE

Lägg med st 3 upp 55(59)61(67)73(79) m. Börja med ett avigt v på räts och sticka 6 v avigv släst med 1 kantm i var sida.
Byt till st 3.5 och mosst (1. v = räts). Avm 1 m i höger sida på 15:e(13:e)13:e(13:e)11:e(13:e) v, därefter vart
10:e(9:e)8:e(9:e)10:e(10:e) v ytterl 6(7)8(8)8(8) ggr = 48(51)52(58)64(70) m. Öka nu 1 m i samma sida vart
14:e(14:e)12:e(12:e)12:e(12:e) v 4(4)5(5)5(5) ggr = 52(56)57(63)69(75) m.
Samtidigt, när arb mäter 14(14)15(15)16(16) cm, stickas en ficka in på ett v från avigs enl följ: Sticka 16(17)18(18)19(19)
m, sätt de nästa 23(25)27(27)27(27) m på en avm.nål eller tråd och sticka i stället in m från den ena stora fickdelen här
(vänd delen så att det mosstickade mönstret stämmer), sticka därefter de rest m på v.
När alla avmaskningar och ökningar i sidan är färdiga stickas nu rakt. Vid 35(35)36(37)39(40) cm ökas för slag i framkant,
1 m vart 4:e v 7(8)9(9)10(10) ggr. När arb mäter 37(37)38(39)41(42) cm, sluta med ett v på avigs.
Ärmhål, kavajslag och V-ringning: Avm nu för ärmhål i höger sida vartannat v enl följ: 4,3,1,1(4,3,2,1,1)5,3,2,1,1(6,3
,2,1,1,1)6,3,2,2,1,1(6,3,3,2,1,1,1) m, därefter vart 4:e v 1(1)1,1(1,1)1,1,1(1,1,1) m, och till sist 1 m på det följ 6. v.
Samtidigt, när arb mäter 45(46)46(48)49(51) cm, stickas kavajslaget och V-ringningen enl följ: Sätt de yttersta
15(16)17(18)19(20) m mot framkanten på en avm.nål eller tråd och sticka vidare bara över de rest m. Avm 1 m i för
halsen vart 6:e v 7(10)3(5)8(11) ggr, därefter vart 8:e v 2(0)5(4)2(0) ggr = 24(25)26(28)31(33) m. Fortsätt att sticka
rakt upp tills arb mäter 58(59)60(62)64(66) cm, sluta med ett v från avigs. Avm för axeln vartannat v 8,8,8 (9,8,8) 9,9,8
(10,9,9)11,10,10 (11,11,11) m.

HÖGER FRAMSTYCKE

Lägg på st 3 upp 55(59)61(67)73(79) m. Börja med ett avigt v på räts och sticka 6 v avigv slätst med 1 kantm i varje sida.
Byt till st 3.5 och mosst (1. v = räts). Avm 1 m i vänster sida på 15:e (13:e)13:e(13:e)11:e(13:e) v, därefter vart
10:e(9:e)8:e(9:e)10:e(10:e) v ytterl 6(7)8(8)8(8) ggr = 48(51)52(58)64(70) m. Öka nu 1 m i samma sida vart
14:e(14:e)12:e(12:e)12:e(12:e) v 4(4)5(5)5(5) ggr = 52(56)57(63)69(75) m.
Samtidigt stickas knapphål och ficka enl följ:
Knapphål: När arb mäter 5(5)5(6)6(7) cm, stickas det första knapphålet på ett v från räts enl följ: Sticka 2 m, avm 2 m,
sticka ut v. På nästa v läggs 2 nya m upp över de avm. Avm för ytterl 4 knapphål med 6(6)6(7)7(7) cm mellanrum = vart
24:e(24:e)24:e(28:e)28:e(28:e) v.
Ficka: När arb mäter 14(14)15(15)16(16) cm, stickas en ficka in på ett v från räts enl följ: Sticka 16(17)18(18)19(19)
m, sätt de nästa 23(25)27(27)27(27) m på en avm.nål eller tråd och sticka i stället in m från den andra stora fickdelen
här (vänd delen så det mosstickade mönstret stämmer), sticka därefter de rest m på v.
När alla avmaskningar och ökningar i sidan är färdiga, stickar du rakt. Vid 35(35)36(37)39(40) cm ökas för slag i framkant,
1 m vart 4:e v 7(8)9(9)10(10) ggr. När arb mäter 37(37)38(39)41(42) cm sluta med ett v från avigs.
Ärmhål, kavajslag, V-ringning och bröstficka: Avm nu för ärmhål i vänster sida vartannat v enl följ: 4,3,1,1 (4,3,2,1,1)
5,3,2,1,1 (6,3,2,1,1,1) 6,3,2,2,1,1 (6,3,3,2,1,1,1) m, därefter vart 4:e v 1 (1) 1,1 (1,1) 1,1,1 (1,1,1) m, och till sist 1
m på det följande 6:e v. Samtidig, när arb mäter 45(46)46(48)49(51) cm, sticka in kavajslaget och V-ringningen som på
vänster framstycke, men åt motsatt håll.
När arb mäter 42(43)44(45)45(46) cm, stickas bröstfickan in på ett v från räts enl följ: Sticka 22(23)25(26)27(28) m,
sätt de nästa 17(19)19(19)21(21) m på en avm.nål eller tråd och sticka i stället in m från bröstfickan här (vänd delen
så det mosstickade mönstret stämmer), sticka därefter de rest m på v.
När alla avmaskningar och ökningar för ärmhål och V-ringningen är utförd, sticka rakt tills arb mäter 58(59)60(62)64(66)
cm, sluta med ett v på räts. Avm för axeln vartannat v 8,8,8 (9,8,8) 9,9,8 (10,9,9) 11,10,10 (11,11,11) m.

ÄRMAR

Lägg på st 3 upp 49(51)53(55)59(61) m. Börja med ett avigt v (= räts) och sticka 6 v avigv slätst med 1 kantm i varje sida.
Byt till st 3.5 och mosst (1. v = räts). Öka 1 m i var sida vart 9:e v 0(0)10(10)0(10) ggr, därefter vart 10:e v 16(16)7(7)17(8)
ggr = 81(83)87(89)93(97) m. Fortsätt att sticka rakt upp tills arb mäter 42(42)43(43)44(44) cm. Avm för ärmkullen i var
sida vartannat v: 4,3,2,2,2,1,1,1 (4,3,2,2,2,1,1,1) 5,3,2,2,2,1,1,1 (6,3,2,2,2,1,1,1) 6,3,2,2,2,2,1,1,1 (6,3,3,2,2,2,1,1,1) m.
Avm därefter 1 m i var sida vart 4:e v 3(3)4(4)4(4) ggr. Avm vidare i var sida vartannat v enl följ: 1,1,1,2,4,5(1,1,1,1,2,4,4)
1,1,1,2,4,5 (1,1,1,1,1,4,5) 1,1,1,1,4,5 (1,1,1,1,1,4,5) m. Avm så de rest 15(15)17(17)19(19) m.
Sticka den andra ärmen lika.

MONTERING

Fäst alla lösa trådar. Sy i hop axelsömmarna. Sy i ärmarna så att mitten på ärmen kommer mot axelsömmen. Sy i hop
sid- och ärmsömmarna med kantm till sömsmån. Sy fast de lösa fickdelarna på avigs på jackan.
Fickkanter: Sätt fickans m på avm.nål på st 3 och sticka 6 v avigv slätst. Avm med aviga m. Sy ihop sidsömmarna. Alla
fickkanter stickas lika.
Krage: Plocka med rund st 3.5 ca 35(35)37(37)39(39) m från avigs längs med V-halsen på vänster framst., sätt en markering,
plocka upp 1 m för varje m på bakst, hoppa över var 4:e m, sätt en markering, plocka upp 31(33)35(39)43(49) m längs med
nacken bak och 35(35)37(37)39(39) m längs med V-ringningen på höger framstycke = 101(103)109(113)121(127) m.
Nästa v: Sticka mosst till sista m, sticka sista m tills med den närmaste av de vilande m på kavajslaget. Upprepa detta v
ytterl 3(3)3(5)5(5) ggr = 2(2)2(3)3(3) ggr per sida. Fortsätt i mosst bara över kragens m (de rest m på kavajslaget är
fortfarande på avm nålen) Gör en dubbel ökn (lyft länken mellan 2 m, sticka 1 m i bakre maskbågen + 1 m i främre
maskbågen = 2 nya m) med 5 m mellanrum, mellan markeringarna på bakstycket. Och avm samtidigt 1 m i var framkant,
vart 8:e v 3 ggr. Sticka ytterl 0(0)0(2)2(2) v utan avm.
Nästa v (= kragens avigs): Sticka tills det är 9 m kvar på vänster st, vänd.
Nästa v: 1 omslag, sticka tills det är 9 m igen på vänster st, vänd.
Nästa v: 1 omslag, sticka tills det är 10 m (inkl. omslaget) före ”hålet” vid förra vändingen, vänd. Upprepa det sista v
ytterl 5 ggr – men vänd inte efter det sista v. Tag av garnet och för över alla m på en sticka (nu stickas rullkant över de
öppna m).
Rullkanter längs med framkanter, kavajslag och krage: Sticka upp m från jackans avigsida med st 3 enl följ: Börja ca
mitt på rullkanten i nederkanten och sticka upp ca 94(96)96(100)102 104) m längs med vänster framkant, sticka därefter
kavajslagets m aviga, sticka upp 1 m i hörnet mellan kavajslaget och kragen och 13(13)13(14)14(14) m längs med kragens
sida, sticka am över alla kragens öppna m. (OBS! Längs med vänster sida stickas alla omslag tills med m omedelbart inan
omslaget, och längs med höger sida stickas alla omslagen tills med m efter omslaget). Sticka upp ytterl 13(13)13(14)14(14)
m längs med den andra sidan på kragen, sticka upp 1 m i hörnet mellan krage och kavajslag, sticka am på kavajslaget,
och sticka upp 94(96)96(100)102(104) m längs med höger framkant – sluta ca. mitt på rullkanten. Börja med ett v på
räts och sticka 6 v avigv släst. Avm alla m med aviga m. Sy fast rullkanten längs med framkanter/kavajslag krage på
jackans framsida (= kragens baksida). Se till att kanten täcker ”sömsmånen” vid de uppstickade m längs med framkanten.
Sy fast eventuellt också rullkanterna nedtill, på ärmarna och på fickorna på bak-sidan. Vik ned krage och kavajslag och
sy fast eventuellt dem på jackans rätsida med några få stygn så de sitter fast. Sy i knapparna på vänster framstycke så
de stämmer med knapphålen.
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