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FLUFFIGA BABYBOOTS

Ylle (100 % ull ”SW”. Nystan ca 100 g = 208 m)
Curly (77 % ull ”SW” 10 % premium akryl, 13 % mohair. Nystan ca 100 g = 195 m)
Ca 22 m x 44 v rätst (med Ylle), på st 3 = 10 x 10 cm
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
38-44(50-56)62-68(74-80)86-92 cl
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av
material
och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.
prematur(0-2)2-6(6-12)12-24 mån
Ca 6(7,5)9(11)13 cm
FOTO Emrik Jansson
Fg 1: Ca 50(50)50(50)50 g (fg 15403, Ylle)
MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
Fg 2: Ca 25(25)25(25)25 g (fg 15503, Curly)
SE SENASTE VERSIONEN AV BESKRIVNINGEN PÅ www.jarbo.se
3 & 4 mm
Berit Lindberg 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

arb=arbete, m=maska, am=avig maska, rm=rät maska, rundv=rundvarv, rätst=rätstickning, st=sticka/stickor, v=varv

FÖRKLARINGAR

Rätst: Fram och tillbaka: alla m stickas med rm. I rundv: vartannat v rm, vartannat v am.

BOOTS

Lägg upp 20(22)24(24)26 m på st 4 med fg 2, slut till en ring. Sticka rätst i 5(5,5)6(7)8 cm.
Byt till st 3 och fg 1, sticka 1 v rm. Sedan 8(10)10(12)14 v resår, 1 rm, 1 am. Sticka 1 v rm och öka 5(5)5(7)7 m jämt
fördelat över v. Sticka rätst över 7(7)7(9)9 m i 3(3,5)4(4,5)5 cm, det här är ovansidan på sockan (resterande m får vila).
På sista v från avigs sticka ihop de 2 första och de 2 sista m rätt = 5(5)5(7)7 m kvar. Klipp garnet.
Börja sticka mitt bak, sätt gärna en markering så är det lätt att hålla reda på var v börjar och slutar. Plocka upp 8(9)10(11)12
m på var sida om ovandelen. Sticka rätst i rundvarv över alla m i 1,5(2)2,5(3)3 cm. Minska på sista v från avigs 2 m.
Sticka 2 am tills på var sida om de 5(5)5(7)7 mittersta m vid tån.
Maska av på ett v med rm. Börja mitt bak, maska av fram till de mittersta 7(7)7(9)9 m vid tån, som stickas räta, fortsätt
maska av på andra sidan, från tån till mitt bak. Klipp garnet.
Nu stickas rätst på de rest 7(7)7(9)9 m = sulan, börja från avigsidan. Efter ca 6(7,5)9(11)13 cm, på ett v från avigsidan,
sticka ihop de 2 första m och de 2 sista m rätt = 5(5)5(7)7 m, som maskas av på nästa v.

MONTERING

Sy ihop sulan med sockan. Sy i yttersta maskbågen så att det inte blir en tjock söm. Fäst alla trådar.
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