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TIPS & RÅD

PINEAPPLE TOP – ANANASMÖNSTRAD TOP

Elise (55 % Bomull, 45 % Akryl. Nystan ca 50 g = 168 m)
Ca 25 m mönster på virknål 3 = 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 110(120)140 cm
Ca 56(58)60 cm
Ca 350(400)450 g (fg 69224) 		
3 mm
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Järbo Garn storleksguide (Se storlekstabell på www.jarbo.se)
Rörelsevidden på våra plagg i beskrivningen 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.
• 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

arb=arbetet, avigs=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, framst=framstycke, m=maska/maskor, rest=resten,
räts=rätsidan, v=varv

FÖRKLARINGAR

Mönster: enl diagram
Luftmaska (lm): Gör en löpögla, X omslag om nålen, drag garnet genom öglan X. Upprepa X-X till önskat antal lm.
Fast maska (fm): Stick ned nålen i nästa m, omslag om nålen, drag garnet genom m, omslag om nålen, drag garnet
genom båda m på nålen.
Stolpe (st): Omslag om nålen, stick ned nålen i nästa m och drag garnet genom m, omslag om nålen, drag garnet genom
2 m, omslag om nålen, drag garnet genom 2 m.
Dubbelstolpe (dst): 2 omslag om nålen, stick ned nålen i nästa m och drag garnet genom m, omslag om nålen, drag
garnet genom 2 m, upprepa detta ytterl 2 ggr.

BAKSTYCKE

Använd virknål 3 och virka upp 154(169)199 lm. Virka efter diagrammet och börja på varv 1. OBS! De 3 sista lm utav de
154(169)199 lm = första st på varv 1. Virka först v. 1-8. Upprepa sedan v.3-8 rest av arb.
Varv 1: Börja vid pil ” Börja här”, upprepa sedan X-X 9(10)12 ggr, fortsätt sedan till pil ”Sluta här” = 10(11)13
mönsterrapporter. När arb mäter ca 56(58)60 cm tag av tråden. OBS! Anpassa så att du slutar med varv 8 i diagrammet.

FRAMSTYCKE

Virkas lika bakst.

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna eller virka ihop dom.
Använd fm om du virkar ihop. Tag ned i varje m och runt varje lm. Lämna öppet i mitten ca 26 cm för halsringningen.
Mät ut ett ärmhålsdjup till ca 19(20)21 cm på fram och bakst. Sy ihop eller virka ihop sidsömmarna. Använd fm om du
virkar ihop. Virka fm i varje v.
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