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TIPS & RÅD

”STJÄRNBLOMMA” – DAMTOPP

Reko Bomull (100 % återvunnen bomull. Nystan 50 g = 75 m).
Diameter på en stjärna: ca 10-11 cm
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång och form kan variera vid byte av garn)
XS–M(L–2XL)
32-40(46-54)
Ca 60-65(70-75) cm
Ca 400(450) g (fg 91965)
4.5 mm
Järbo Garn
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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.

FÖRKORTNINGAR

m=maska/maskor, v=varv

VIRKFÖRKLARINGAR

Dubbelstolpe (dst): 2 omslag om nålen, tag ned nålen om lmb och drag upp garnet (= 4 m på nålen), omslag om nålen
och drag igenom 2 m, omslag om nålen och drag igenom 2 m, omslag om nålen och drag igenom 2 m.
2 dubbelstolpar (dst) tills: 2 omslag om nålen, tag ned nålen om lmb och drag upp garnet (= 4 m på nålen), omslag
om nålen och drag igenom 2 m, omslag om nålen och drag igenom 2 m = 2 m på nålen. Gör 2 omslag om nålen, tag ned
nålen om lmb och drag upp garnet (= 5 m på nålen), omslag om nålen och drag igenom 2 m, omslag om nålen och drag
igenom 2 m, omslag om nålen och drag igenom rest 3 m.
Luftmaska (lm): Gör en löpögla, X omslag om nålen, drag garnet genom öglan X. Upprepa X-X till önskat antal lm.
Smygmaska (sm): Stick ned nålen i nästa m, omslag om nålen, drag garnet genom m och direkt genom m på nålen.
Luftmaskbåge (lmb): båge av luftmaskor

STJÄRNA

Virka upp 6 lm och slut till en ring med 1 sm i första lm.
Varv 1: Virka 4 lm (= första dst), 1 dst X 3 lm, 2 dst tills X, upprepa X-X ytterl 6 ggr och sluta med 3 lm, 1 sm i första
dst (= dst av 4 lm).
Varv 2: X 3 lm, 2 dst tills om lmb från föreg v, 4 lm, 1 sm i dst från föreg v X, upprepa X-X ytterl 7 ggr. Tag av garnet.

MELLANBIT

1: Fäst i ett hörn med 1 sm. Virka 6 lm.
2: Fäst i motsatta hörnet med 1 sm. Tag av garnet.
3: Fäst i ett hörn med 1 sm. Virka 3 lm.
4: Gör en sm i 3:e lm från första raden av 6 lm.
5: Virka 3 lm och fäst i motsatta hörnet med 1 sm. Tag av garnet och fäst trådarna.

TOPP

Virka 68(92) stjärnor enl förkl.
Sy ihop blommorna enl skiss, i 2 likadana delar = bak- och framstycke.
Virka mellanbitarna enl förkl och bild, enl följ: Fäst i ett hörn in mot mitten, virka upp 6 lm, fäst i ett hörn på motsatt
sida (se skiss). Fäst i nästa hörn, virka upp 3 lm, gör en sm i mitten av de 6 första lm så att det korsas, virka 3 lm och
fäst i ett hörn på motsatt sida.
Virka ihop axlarna. Virka ihop med sm eller fm. Virka 5 lm mellan bladen och 10 lm mellan stjärnorna. Virka ihop sidorna
glöm inte att lämna öppet för ärmhål.
Virkad kant runt halsringning: Virka 5 lm mellan varje blad, gör en fm i bladen och 10 lm mellan varje stjärna.

MELLANBIT
1. Fäst med en fm, virka 6 lm.
2. Fäst med en fm. Tag av garnet.
3. Fäst med en fm, virka 3 lm.
4. Gör en sm i 3:e lm på första raden av 6 lm.
5. Virka 3 lm och fäst med 1 fm. Tag av garnet.
Fäst alla trådar.
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Skissen visar var man ska sy
ihop eller virka ihop blommorna.
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MONTERING
TIPS!
2(3) rutor

Om man vill kan man virka ihop blommorna under
tiden istället för att sy ihop när alla blommor är klara.
Virka ihop genom att göra ett omtag vid strecken på
bilden, på en annan blomma, för att sammanfoga den,
och fortsätt virka på blomman du håller på att virka.
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