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’FLORA VIOLA’ – PONCHO MED BLOMMÖNSTRAD BÅRD

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
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TILLBEHÖR
DESIGN & TEXT

TIPS & RÅD

FÖRKLARINGAR

Mellanraggi (75% Ull ”Superwash” 25% Polyamid. Nystan ca 100 g = 260 m)
Ca 18 m och 22 v slätstickning med st 5 = 10 x 10 cm
Ylle (100% Ull. Nystan ca 100 g = 208 m)
GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
Ca 18-19 m och 22 v med st 5 = 10 x 10 cm slätstickning
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av
material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
Ca 53 x 150 cm (innan montering)
FOTO Emrik Jansson
FOTOMODELLER Signe Rolfhamre, Stina Rolfhamre Ångeman
Ca 58 x 150 cm (innan montering)
HÅR & MAKEUP Signe Rolfhamre
Ca 300 g (fg 28221, plommonlila denim, Mellanraggi)
MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
Ca 400 g (fg 15404, himmelsblå, Ylle)
SE SENASTE VERSIONEN AV BESKRIVNINGEN PÅ www.jarbo.se
5.0 mm, 80 cm
5,5 mm, 80 cm
2 stickmarkörer
Ann-Louise Sörman E-POST patterns@jarbo.se

• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
• 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.
1 dub omsl: Linda garnet 2 ggr runt stickan, på avigsidan stickar du dubbelomslagen som en rät och en avig
1 öhpt: lyft 1 m, sticka nästa m rät, drag den lyfta m över den stickade.
m: markör
Ponchon stickas i ett stycke som sedan sys ihop kortsida mot långsida för att få en flik mitt fram.
Sista maskan på varje varv lyfts med garnet framför m. Första maskan stickas rät varje varv. Dessa är inräknade i
kantmaskorna.

PONCHO (A & B)

Lägg upp 96 m.
Sticka 3 varv rätstickning, sedan 1 varv med: 4 rm, sätt en markör, am till du har 4 m kvar, sätt en markör, 4 rm.
Varv 1, 5, 9: 4 rm (kantmaskorna), m * 4 rm, 2 rm tills, 1 dub omsl, 1 öhpt, 3 rm* Upprepa *-* till markören, 4 rm
Varv 2, 4, 6, 8, 10: 4 rm, m, am till nästa markör, 4 rm.
Varv 3, 7: 4 rm, m, *2 rm, 2 rm tills, 1 dub omsl, 1 öhpt, 2 rm tills, 1 dub omsl, 1 öhpt, 1 rm* upprepa *-* till nästa
markör, 4 rm.
Resten av Ponchon stickas med endast en blomma placerad i högerkanten:
Sticka 8 varv slätstickning, förutom kantmaskorna som du fortsätter sticka räta varje varv, sedan:
Varv 1, 5, 9: 4 rm, m, 2 rm tills, 1 dub omsl, 1 öhpt, rm till markör, 4 rm
Varv 2, 4, 6, 8, 10: 4 rm, m, am till markör, 4 rm
Varv 3, 7: 4 rm, m, 2 rm, 2 rm tills, 1 dub omsl, 1 öhpt, 2 rm tills, 1 dub omsl, 1 öhpt, rm till markör, 4 rm.
Upprepa de 8 varven slätstickning, och blomvarven, avsluta med 5 varv slätstickning sista gången när hela arbetet mäter
ca 150 cm. För att få blommorna på jämnt avstånd när man sytt ihop ponchon stickas endast 5 varv slätstickning istället
för 8 som tidigare.
Maska av från avigsidan.

MONTERING

Fukta och spänn ut arbetet. När den torkat, sy ihop avmaskningskanten mot långsidan där du inte har blombården utmed
sidan, så du får blommor längs med hela nederkanten när det är färdigt.
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