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”SELMA” – MÖSSA & HALSVÄRMARE I RAGGI
Raggi (70 % Ull ’sw’, 30 % Polyamid. Nystan ca 100 g = 150 m)
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

FOTO Lasse Åbom
FOTOMODELL Maja Roos
TRÖJA 91091
VANTAR 92032

Ca 10 m x 16 v resårstickning (2 rm, 2 am) på st 8 mm = 10 x 10 cm.
En storlek, huvudomkrets ca 48–55 cm
MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
SE SENASTE VERSIONEN AV BESKRIVNINGEN PÅ www.jarbo.se
Ca 21 cm + uppvikt kant ca 9 cm
Ca 45 cm, osträckt
Fg 1: Ca 75 g (fg 1500, natur)
Fg 2: Ca 75 g (fg 15119, grå)
Fg 3: Ca 10 g (fg 1511, röd)
Fg 1: Ca 125 g (fg 1500, natur)
Fg 2: Ca 125 g (fg 1549, ljusgrå)
Fg 3: Ca 10 g (fg 1511, röd)
8 mm (och/eller rundst 8 mm, 40 cm alt. rundsticka 8 mm, 80-120 cm för magic loop)
12 mm (och/eller rundst 12 mm, 40 cm alt. rundst 12 mm 80-120 cm för magic loop)
3,5 mm
Flätsticka eller hjälpsticka
Pompom mall 8½ cm (artnr 910864)

STICKOR
TILLBEHÖR

Ca 12 m x 11 v resårstickning (1 rm, 1 am) på st 12 mm = 10 x 10 cm.
En storlek
Ca 72 cm
Ca 20 cm, osträckt
Fg 1: Ca 75 g (fg 1500, natur)
Fg 2: Ca 75 g (fg 15119, grå)
12 mm
3 st stora knappar, ca 3–3½ cm i diameter

IDÉ
INSPIRATIONSKÄLLA
DESIGN & TEXT

Carina Hellgren, Järbo Garn
Julkalendern 2016, SVT1 ”Selmas saga”.
Berit Lindberg E-POST patterns@jarbo.se

TIPS & RÅD

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.

• 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.

FÖRKORTNINGAR

m=maska, am=avig maska, rm=rät maska, kantm=kantmaska, mb=maskbåge, tills=tillsammans, öhpt=överdragshoptagning,
v=varv, st=sticka, lm=luftmaska, fm=fast maska.

FÖRKLARINGAR

Öhpt: lyft 1:a m, sticka nästa m, dra den lyftade m över den stickade.
Kantmaska (kantm): 1:a m på v stickas avig, sista m på v stickas rät i bakre mb, lika alla v.
Fläta mössa (A):
Fläta, 2 m: Hoppa över nästa m, sticka andra m rät (låt den vara kvar på st), sticka 1:a m rät, lyft båda m från st.
Fläta, 6 m: Sätt 3 m på en flätst bakom arb, sticka 3 rm, sticka flätst m räta.
Fläta mössa (B):
Fläta, 2 m: Hoppa över nästa m, sticka andra m rät (låt den vara kvar på st), sticka 1:a m rät, lyft båda m från st.
Fläta, 4 m: Sätt 2 m på en flätst bakom arb, sticka 2 rm, sticka flätst m räta.

MÖSSA (A)

Lägg med dubbelt garn upp 48 m på strumpst eller rundst 8 mm, 1 tråd fg 1 + 1 tråd fg 2.
Varv 1: *2 rm, 2 am*, upprepa *-* v runt.
Varv 2: *2 rm, 2 am, fläta 2 m (se förklaringar), 2 am*, upprepa *-* v runt.
Varv 3-5: Som v 1.
Varv 6: Som v 2.
Varv 7-9: Som v 1.
Varv 10: Som v 2.
Varv 11-12: Som v 1.
Vänd arb.
Varv 13-19: *6 rm, 2 am* upprepa *-* v runt.
Varv 20 (flätvarv): Sticka *fläta 6 m, 2 am* upprepa *-* v runt.
Varv 21-44: Som v 13-20 till mössan mäter ca 30 cm från uppläggningen.
Nästa varv: *6 rm, 2 am* upprepa *-* v runt.
Byt ev. till strumpstickor när maskantalet minskar.
Nästa varv: *2 rm tills, 2 rm tills, 2 rm tills, 2 am tills*, upprepa *-* v runt = 24 m.
Nästa varv: 2 rm tills v runt = 12 m.
Ta av garnet och trä genom rest m. Dra åt och fäst trådarna.

MONTERING (A)

Virka runt mössans uppvikta kant med enkelt garn med fg 3. Nedtagen görs 2 v in på mössan.
Börja bak med *1 fm mellan 2 rm på mössan, 2 lm, 1 fm mellan 2 am, 2 lm* upprepa *-* v runt.
Gör en garnboll, se nedan, och fäst på toppen på mössan. Fäst alla trådar.

MÖSSA (B)

Lägg med 4 trådar (2 trådar fg 1 + 2 trådar fg 2) upp 36 m på strumpst alt. rundst 12 mm.
Varv 1: *2 rm, 1 am*, upprepa *-* v runt.
Varv 2: *2 rm, 1 am, fläta 2 m (se förklaringar), 1 am*, upprepa *-* v runt.
Varv 3-5: Som v 1.
Varv 6: Som v 2.
Varv 7-9: Som v 1.
Vänd arb. Lyft över 1:a m till höger st. Varvet börjar med nästa m, sätt en markering där v börjar.
Varv 10-14: *2 am, 4 rm*, upprepa *-* v runt.
Varv 15 (flätvarv): Sticka *2 am, fläta 4 m*, upprepa *-* v runt.
Varv 16-25: Upprepa v 11-15 till mössan mäter ca 30 cm från uppläggningen.
Nästa varv: Sticka *2 am, 4 rm*, upprepa *-* v runt.
Byt till strumpstickor när maskantalet minskar.
Nästa varv (minskningsvarv): *2 am tills, 2 rm tills, 2 rm tills* upprepa *-* v ut = 18 m.
Nästa varv: Sticka *1 am, 2 rm*, upprepa *-* v runt.
Nästa varv (minskningsvarv): 2 rm tills v ut = 9 m.
Ta av garnet och trä genom rest m. Dra åt och fäst trådarna. Tips: Dela garnet så blir det tunnare trådar att fästa.

MONTERING (B)

Virka runt mössans uppvikta kant med enkelt garn med fg 3. Nedtagen görs 2 v in på mössan.
Börja bak med *1 fm i en rm på mössan, 2 lm, 1 fm i nästa rm, 2 lm, 1 fm i en am, 2 lm, 1 fm i flätan, 2 lm, 1 fm i nästa
am, 2 lm* upprepa *-* v runt.
Gör en garnboll, se nedan, och fäst på toppen på mössan. Fäst alla trådar.

POM POM BOLL

Använd pompom mall 8½ cm (Knitpro) eller två runda pappskivor med en diameter på ca 10 cm och ett hål på ca 3½ cm.

HALSVÄRMARE

Lägg upp 26 m på st nr 12 med dubbelt garn, 1 tråd fg 1 + 1 tråd fg 2.
Varv 1 (räts): 1 kantm, *1 am, 1 rm*, upprepa *-* till 1 m återstår, 1 kantm.
Varv 2 (avigs): 1 kantm, *1 am, 1 rm*, upprepa *-* till 1 m återstår, 1 kantm.
Upprepa v 1-2 till arb mäter ca 70 cm.
Knapphålsvarv (räts): 1 kantm, 1 am, 1 rm, *2 am tills, lägg upp 2 nya m, 1 öhpt, 1 am, 1 rm, 1 am, 1 rm* upprepa
*-* 1 gång, 2 am tills, lägg upp 2 nya m, 1 öhpt, 1 am, 1 rm, 1 kantm.
Sticka 3 v resår, som v 2.
Maska av i resår från räts. Fäst alla trådar.

MONTERING

Sy fast knapparna enligt skiss.

GARNBOLL (Pom-pom)

POM-POM MALL

ca 2½ cm

ca 8 cm

ca 2½ cm

ca 8 cm

ca 2½ cm

ca 2½ cm
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