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TIPS & RÅD

SPETSSTICKAD DAMVÄST

Elise (55 % Bomull, 45 % Akryl. Nystan ca 50 g = 168 m)
Ca 19 m och 29 v slätst på st 4 = 10 x 10 cm
Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång och form kan variera vid byte av garn)
XS(S)M(L)XL(2XL)
32/34(36/38)40/42(44/46)48/50(52/54)
Ca 200(250)300(350)400(450) g (fg 69221)
4 mm		
3.5 och 4 mm, 80 cm
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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.
• Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.

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. I början av v sticka m rät i den bakre mskbågen. I slutet av
v lyft m med tråden framför arb.
Enkelintagning (enkelint): I början av v: Sticka ihop 2 m i de bakre maskbågarna: I slutet av v: Sticka ihop 2 m rätt.
Dubbelintagning (dubbelint): I början av v: Sticka ihop 3 m i de bakre maskbågarna: I slutet av v: Sticka ihop 3 m rätt.
Mönster 1: 8 v: (första v = räts) 2 v rätst, 3 v slätst, 1 v från avigs enl följ: X 3 rm, 2 am X upprepa X-X v ut. 2 v slätst.
Mönster 2: 16 v: X 2 v slätst, 2 v mosst X, upprepa x-x i 16 v.
Mosstickning (mosst):
Varv 1: X 1 rm, 1 am X, upprepa X-X v ut
Varv 2: Rm på am och am på rm v ut. Upprepa v 2 hela tiden.

VÄSTEN

Stickas på rundst upp till ärmhålen. Här delas arb och varje del stickas klart för sig.
Lägg på rundst 3.5 upp 207(221)239(253)277(299) m och sticka 1 rätt v med nedtag i bakre maskbågen (= avigs). Sticka
ytterligare 2 vanliga räta v. Byt till rundst 4.
På nästa v från räts börja med mönsterstickningen enl följ:
Sticka 2(2)2(6)2(2) v slätst
Mönster 1 1(1)1(1)2(3) ggr (= 8(8)8(8)16(24) v)
OBS! Varv 6: X-X stickas innanför 2(4)3(5)2(3) m i var sida (= kantm + 1(3)2(4)1(2) m slätst).
2 v rätst.
Diagram 1. (Stickas innanför kantm + 6(5)6(5)1(4) m slätst i varje sida). Upprepa diagrammets v sammanlagt 4 ggr (= 64 v)
Mönster 1. Upprepa 3 ggr (= 24 v)
2 v rätst.
Diagram 1. Upprepa diagrammets varv sammanlagt 2 ggr (= 32 v)
Mönster 2. Sticka 10(10)16(16)16(16) v enl mönstret.
Här delas arbetet och varje del stickas klart för sig. Arbetet ska mäta ca 48(48)49(50)51(53) cm.
Sätt 52(55)60(63)69(75) m på en tråd att vänta = höger framst. Sätt följande 103(111)119(127)139(149) m på en sticka
4 att vänta = bakst. Sätt de sista 52(55)60(63)69(75) m på en tråd att vänta = vänster framst.

BAKSTYCKET

Läs igenom hela texten innan du börjar.
Sticka enl följ: kantm, 47(52)57(62)67(72) m enl diagram 2A, 7(5)3(1)3(3) m slätst, 47(52)57(62)67(72) m enl diagram
2B + kantm. Sticka diagrammet 1 gång ( = 26 v). OBS! På nästa v från räts gör en enkelint innanför kantm i varje sida
vartannat v 2 ggr = 99(107)115(123)135(145) m.
Fortsätt med
Mönster 2 1 gång (=16 v)
Diagram 1 en gång (= 16 v)OBS! SE till att mönstret kommer rakt ovanför tidigare omgångar med Diagram 1.
Mönster 1 2 ggr (= 16 v)
2 v rätst
Mönster 2 1 gång (= 16 v)
Mönster 1 rest av arb.
När arb mäter ca 61(62)64(66)68(70) cm börja snedda axlarna genom att maska av m vartannat v enl följ:
XS: 2 m 15 ggr, 1 m 1 ggr
S: 3 m 2 ggr, 2 m 14 ggr
M: 3 m 6 ggr, 2 m 10 ggr
L: 3 m 9 ggr, 2 m 7 ggr
XL: 3 m 15 ggr, 2 m 1 ggr
2XL: 4 m 3 ggr, 3 m 13 ggr
OBS! Samtidigt med den 15:e axelavm maska av de mittersta 31(33)33(35)35(37) m för nacken och sticka klart varje
sida för sig.
Vänster sida: Maska av ytterl 3 m för nacken.
Höger sida: Stickas lika vänster sida men åt motsatt håll.

HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika vänster framst men åt motsatt håll. Mönstret över 47(52)57(57)67(72) m stickas enl diagram 2B.

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka.
Sy ihop axelsömmarna.
Gör fransar nedtill enl följ: Klipp till trådar som är ca 30 cm långa. Snurra en i taget (tråden är enkel), vik på mitten
och låt tråden sno sig. Fäst i nederkanten med jämna mellanrum och gör en knut längst ut. Knuten ska sitta ca 1½-2 cm
(eller valfritt) från slutet nedtill på fransen. Klipp för att jämna till.

DIAGRAM 2B

Hoppa över
omslaget i början

DIAGRAM 2A

Uteslut första ihoptgningen
och sista omslaget.
Sticka slätst istället.

DIAGRAM 1

Sluta här

Sätt m på en st 4. Sticka enl följ: kantm, 1(0)1(2)0(0) m slätst, mönster enl diagram 2A över 47(52)57(57)67(72) m,
2(1)1(2)0(1) m slätst + kantm.
OBS! Gör en enkelint i sidan innanför kantm vid samma varv och på samma sätt som på bakst. När arb mäter ca
66(67)69(71)73(75) cm snedda för halskant vid framkanten enl följ: Gör en dubbelint med 1 v:s mellanrum 7(7)9(8)8(10)
ggr och en enkelint 3(3)1(2)1(0) ggr. OBS! Snedda axeln vid samma höjd och på samma sätt som på bakst.

Sluta här

VÄNSTER FRAMSTYCKE

Uteslut första omslaget och
sista ihoptagningen. Sticka
slätst istället.

Hoppa över ihoptagningen
i början

2 v mosst

Börja här
Börja här
Sluta här

Börja här

= Rm från räts och am från avigs
= Omslag

Börja här

= Sticka ihop 2 m rätt
Sluta här

= Lyft 1 m som om den ska stickas rät,
sticka 1 m, drag den lyfta m över
= Lyft 1 m som om den ska stickas rät,
sticka ihop 2 m rätt, drag den lyfta m över.

Börja här

TECKENFORKLARING

Börja här
Sluta här

Diagrammen visar alla v. Första v = räts. Börja vid pil ”Börja här”, upprepa
sedan *-* och sluta vid pil ”Sluta här”.
Ett omslag motsvaras alltid av en ihoptagning. Där det inte går att göra
det hoppa över omslag och ihoptagning och sticka slätst.
Varven: Börja vid pil ”Börja här” och upprepa varven mellan *-* angivet
antal gånger.
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