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PANNBAND OCH HANDLEDSVÄRMARE MED STJÄRNA I REFLEX
Reflex (60% Ull, 25% Polyamid, 15% Reflexgarn. Ca 50 g = 64 m)
Raggi (70% Ull ”Superwash”, 30% Polyamid. Ca 100 g = 150 m)
Ca 20 m x 26 v slätst på st 4 = 10 x 10 cm
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
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En storlek Huvudomkrets: Ca 46-54.
MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
SE SENASTE VERSIONEN AV BESKRIVNINGEN PÅ www.jarbo.se
Omkrets: Ca 40 cm, osträckt. Höjd: Ca 10 cm.
Fg 1: Ca 50 g (Raggi, fg 15126, röd / 15124, grön / 1500, vit / 1549, grå)
Fg 2: Ca 5 g (Reflex, fg 34101, vit / 34102, grå / 34107, röd / 34106, rosa / 34105, blå)
En storlek
Omkrets: Ca 18 cm, osträckt. Längd: Ca 15 cm.
Fg 1: Ca 50 g (Raggi, fg 15126, röd / 15124, grön / 1500, vit / 1549, grå)
Fg 2: Ca 5 g (Reflex, fg 34101, vit / 34102, grå / 34107, röd / 34106, rosa / 34105, blå)
4 mm
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.
• Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.

FÖRKORTNINGAR

m=maska/maskor, st=sticka/stickor, rm=räta maskor, am=aviga maskor, v=varv, avigs=avigsidan, kantm=kantmaska,
ggr=gånger, räts=rätsida

FÖRKLARINGAR

Kantm: Yttersta m i var sida stickas rm alla v.
Elastisk avmaskning: Sticka m enligt resåren. Sticka 2 m, sätt tillbaka dem på vänster sticka och sticka ihop dem till 1 m.
Är den sista stickade m rät, stickas de som 2 rm tills i bakre mb. Är den sista stickade m avig, sätts de tillbaka med garnet
framför arb och stickas som 2 am tills.

PANNBAND

Lägg upp 86 m på st 4.
Varv 1 (avigs): Kantm, resår: *1 am, 2 rm*, upprepa *-* totalt 28 ggr, kantm.
Varv 2 (räts): Kantm, resår: *2 am, 1 rm*, upprepa *-* totalt 28 ggr, kantm.
Varv 3: Som v 1.
Varv 4: Kantm, 32 m resår som v 2, 19 m enl diagram, 33 m resår, kantm.
Fortsätt sticka enl diagrammet, med resår på var sida.
Varv 21 (räts): Som v 2.
Varv 22 (avigs): Som v 1.
Maska av elastiskt från räts. Sy ihop mitt bak, använd kantm som sömsmån. Fäst alla trådar.

HANDLEDSVÄRMARE

Lägg upp 38 m på st 4.
Varv 1 (avigs): Kantm, resår: *1 am, 2 rm*, upprepa *-* totalt 12 ggr, kantm.
Varv 2 (räts): Kantm, resår: *2 am, 1 rm*, upprepa *-* totalt 12 ggr, kantm.
Upprepa v 1-2 i 8 cm.
För att placera stjärnan på ovansidan av handen stickas höger och vänster olika:
Vänster hand:
*Nästa varv (räts): Kantm, 17 m resår som v 2, 19 m enl DIAGRAM
diagram, kantm.
Nästa varv (avigs): Kantm, 19 m enl diagram, 17 m resår
som v 1, kantm.*
Höger hand:
*Nästa varv (räts): Kantm, 2 am, 19 m diagram, 15 m resår,
kantm.
Nästa varv (avigs): Kantm, 15 m resår, 19 m enl diagram,
2 rm, kantm.*
Upprepa *-* genom diagrammet en gång.
Varv 21 (räts): Som v 2.
Varv 22 (avigs): Som v 1.
Maska av elastiskt från räts. Sy ihop i sidan, använd kantm
som sömsmån. Fäst alla trådar.

Diagrammet visar alla varv. Stickas i slätstickning.
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TECKENFÖRKLARING
= fg 1
= fg 2
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