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TIPS & RÅD

LINNE MED VIRKAT MITTPARTI

Lina (68 % Bomull, 32 % Lin. Nystan ca 50 g = 100 m)
Ca 19-20 m x 26-27 v på st 4,5 = 10 x 10 cm
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & 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 56 (57) 58 (59) 60 (61) cm + 2 cm (= den virkade nederkanten)
Ca 83 (91) 97 (107) 119 (131) cm
Fg 1: Ca 200 (250) 300 (300) 350 (400) g (fg 16201, vit)
Fg 2: Ca 50 (50) 50 (50) 50 (50) g (fg 16208, grön)
4,5 mm
4 och 4,5 mm
Katarina Segerbrand 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 Emrik Jansson
FOTOMODELL Signe Rolfhamre
HÅR & MAKEUP Signe Rolfhamre
TACK TILL Per-Larsas Ekogårdar
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

m = maska, v = varv, ggr = gånger, rm = rät maska, am = avig maska

FÖRKLARINGAR

Luftmaska (lm): Gör en löp ögla, X omslag om nålen, drag garnet genom öglan X. Upprepa X X till önskat antal lm.
Fastmaska (fm): Stick ned nålen i nästa m, drag garnet genom m, omslag om nålen, drag garnet genom båda m på nålen.
Smygmaska (sm): Stick ned nålen i nästa m, drag garnet genom m och direkt genom m på nålen
Osynlig avmaskning: Vänd arbetet med avigsidan utåt och fördela m på 2 stickor. Håll stickorna parallellt i vänster hand
och sticka med ytterligare 1 sticka i höger hand. Tag 1 m från främre och 1 m från bakre stickan och sticka ihop de 2 m
rätt, sticka ihop nästa 2 m likadant, drag den första m över den andra = 1 m på stickan. Fortsätt sticka ihop och avmaska
alla m på samma sätt.
Virkat Parti:
Lägg med virknål 4,5 och vit upp 21 lm.
Varv 1: 3 lm (= första st), 2 st i 4:e lm, 3 lm, 3 st i samma m som de förra st, 3 lm, 3 st, 3 lm, 3 st i mittersta lm i
uppläggningen, 3 lm, 3 st, 3 lm, 3 st i den sista lm.
Varv 2: 3 lm, 3 st, 3 lm, 3 st i varje lm-båge i de 3 st-grupperna och 3 lm mellan varje grupp.
Upprepa varv 2
Bakstycket: V 2 = 28 (28) 29 (29 (30) 30 ggr
Framstycket: V 2 = 23 (23) 24 (24) 25 (25) ggr

HÖGER FRAMSTYCKE
& HÖGER BAKSTYCKE

VÄNSTER BAKSTYCKE
& VÄNSTER FRAMSTYCKE

Vänster sida: Lägg med st 4,5 upp 50 (58) 64 (72) 84 (96) m och sticka 1 v resår 1 rm, 1 am. Sätt en markering mellan
de 2 mittersta m (= sidan), det är här du kommer att minska och öka. Nu stickas slätstickning. Efter 2 v slätstickning
minskas 1 m på var sida om markeringen. Upprepa minskningen med ca 3 (2,5) 2,5 (2,5) 2,5 (2,5) cm mellanrum
sammanlagt 7 ggr. Arbetet skall nu mäta 21 (20) 19 (18) 18 (17) cm. Sticka 1 v, sista v från avigsidan. Nu ökas 1 m på
var sida om markeringen. Upprepa ökningen med 2 (2) 2,5 (2,5) 2,5 (3) cm mellanrum sammanlagt 7 ggr.
När arbetet mäter 37 (37) 37 (37) 38 (38) cm stickas för höger framstycke: Sticka 25 (29) 32 (36) 42 (48) m, vänd och
maska av för ärmhålet med 3-2-1 (3-2-1-1-1-1) 3-2-2-1-1-1-1 (3-2-2-1-1-1-1-1) 3-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1 (3-2-2-2-1-1-11-1-1-1-1-1-1-1) m. När arbetet mäter 48 (49) 50 (51) 52 (53) cm maska av för halsen från rätsidan med 1-1 (1-1)
2-1-1 (2-1-1) 2-2-1-1 (2-2-1-1) m. Maska av rakt för axeln (eller sätt axelns m på en tråd och gör en osynlig avmaskning,
se förklaring) när hela arbetet mäter 56 (57) 58 (59) 60 (61) cm
Höger bakstycke: Maska av för ärmhålet som på framstycket men från rätsidan. När arbetet mäter 54 (55) 56 (57) 58
(59) cm maska av för nacken från avigsidan med 1-1 (1-1) 2-1-1 (2-1-1) 4-1-1 (4-1-1) m. Maska av rakt för axeln (eller
sätt axelns m på en tråd och gör en osynlig avmaskning, se förklaring.
Lägg upp och sticka lika höger framstycke och bakstycke men åt motsatt håll.

MONTERING

Sy ihop axlarna eller gör en osynlig avmaskning enligt förklaring.
Montering av mittpartier: Börja med bak, höger sida vid nacken, Lägg mittpartiet på plats med rätsidan utåt, virka med
virknål 4 och fg 1 1 fm i den stickade delen, tag ner i samma fm och gör nu ett omslag om lmbågen och virka ihop delarna
med 1 fm, virka 4-5 fm och hoppa över ca 1 varv mellan fm. Stick ner nålen i det stickade partiet och gör ett omtag om
nästa lmbåge och virka 1 fm. Fortsätt på dett vis, se till att arbetet varken stramar eller bubblar sig. Gör likadant på
motsatt sida men börja nu nertill. Framstycket monteras lika.
Ärmhålskanter: Virka med fg 1 och virknål 4, 1 v fm jämt fördelat, sluta med 1 sm i första fm. Byt till fg 2 och virka 1
v fm, sluta med 1 sm i första fm.
Halskant: Börja vid nacken på vänster sida vid det stickade partiet och virka med fg 1 och virknål 4 fm jämt fördelat
fram till mittpartiet, Lägg upp 22 lm, trä in lm i lmbågarna (här får du ta av garnet tänk på att det skall räcka att virka
med hela vägen runt och trä garnet igenom så att du kan fortsätta att virka, fortsätt virka fm jämt fördelat fram till
bakpartiet, gör likadant som fram. Byt till fg 2 och virka 1 v fm. Sluta med 1 sm i första fm. Tag av garnet.
Nederkanten: Börja i sidan och virka med fg 1 och virknål 4, fm runt nederkanten, hoppa över ca vart 7:e m, sluta med
1 sm i första fm. Virka ytterligare 1 v fm med nedtag i varje fm och sluta med 1 sm i första fm. Byt till fg 2 och virka 3
v fm. Sluta med 1 sm i första fm. Tag av garnet. Fäst alla trådar.
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