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ÄRMLÖS POLOTOPP

STORLEKSGUIDE

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.

GARNKVALITÉ
MASKTÄTHET
GARNALTERNATIV
STORLEKAR–DAM
STORLEKAR–EU
LÄNGD
ÖVERVIDD
GARNÅTGÅNG
RUNDSTICKA
TILLBEHÖR
DESIGN & TEXT

TIPS & RÅD

Soft Raggi (65% Premium micro acryl, 30 % Bambu, 5 % Polyester elastan. Ca 100 g = 268 m)
Ca 24 m x 37 v slätst på st 3,5 mm = 10 x 10 cm.
GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
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FOTOMODELL Ida Göransson
HÅR & MAKEUP Signe Rolfhamre
Ca 83(87)90(94)97 cm
TACK TILL Per-Larsas Ekogårdar
Ca 250(275)300(325)350 g (fg 31210)
MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
3,5 mm, 60 cm & 40 cm
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Maskhållare
Berit Lindberg/Järbo Garn E-POST patterns@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, rm=rät maska, am=avig maska, st=sticka/stickor, mb=maskbåge, tills=tillsammans, v=varv, avm=avmaska

FÖRKLARINGAR

Kantm: 1:a m på v stickas avig, sista m på v stickas rät i bakre mb (lika alla v).
Öhpt: Lyft 1 rm (som den skulle stickas rät), sticka 1 m, dra den lyftade m över den stickade.
Rundvarv: Alla v stickas från rätsidan, runt, runt.

TOPP

Lägg på rundst 3,5 mm, 60 cm, upp 200(208)216(224)232 m och sticka resår, 2 rm, 2 am, i rundvarv.
När arb mäter ca 36(37)38(39)40 cm, maska av för ärmhål: Sätt en markering i var sida, mellan 2 rm och med
100(104)108(112)116 m mellan markeringarna, på båda sidor. Maska först av 4 m i ena sidan (2 m på var sida om
markeringen = 1 am, 1 rm/markör/1 rm, 1 am), sticka resår över m emellan (= bakstycke), maska av 4 m på samma sätt
i andra sidan och fortsätt sedan i resår över resterande m (= framstycke). Du ska då ha 96(100)104(108)112 m på bakresp framstycke.
Nu stickas fram- och bakstycke var för sig, fram och tillbaka.

FRAMSTYCKE

Sticka 1 v från avigsidan. På nästa v, från rätsidan, avm för ärmhålen: Kantm (se förklaringar), 1 rm, öhpt, resår till 4 m
återstår, 2 rm tills, 1 rm, kantm. Upprepa detta v varannat v totalt 7(8)9(10)11 ggr = 82(84)86(88)90 m.
När arb mäter 11½(12)12½(13)13½ cm från sista avm, sätt de mittersta 20 m (= halsringning) att vila till polokragen, och
var sida stickas för sig. Maska av ytterligare 4,3,2,1 m (= i början på v) mot halsringningen (lika på alla strl)
= 21(22)23(24)25 m. När arb mäter 14(14½)15(15½)16 cm från sista ärmhålsavm, maska av för axel varannat v (= i början på v)
7,7,7(7,7,8)7,8,8(8,8,8)8,8,9 m.
Andra sidan stickas lika, men spegelvänd.

BAKSTYCKE

Maska av för ärmhål lika som på framstycket. Sticka sedan rakt till axlarna, som maskas av vid samma höjd och på samma
sätt som på framstycket. Resterande m i mitten får vila till polokragen. Ta inte av garnet.

MONTERING

Sy ihop axlarna, gärna med maskstygn (från rätsidan, se skiss).

POLOKRAGE

Använd nu den korta rundstickan och sticka upp m runtom halsöppningen. OBS! Maskantalet ska vara delbart med 4.
Börja med bakstyckets vilande m och sticka från rätsidan i rundvarv, 1:a v rm. Sticka upp m längs vänster framkant, 1 m för
varje v/m, sticka framstyckets vilande m, sticka upp m längs höger framkant. Sticka sedan resår, 2 rm 2 am, i ca 12 cm.
Maska av ganska löst, det får inte strama. Fäst alla trådar.

Maskstygn (grafting)
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