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ÄGGANDE MÖSSOR

GARNKVALITÉ (A,B,C)
MASKTÄTHET
GARNALTERNATIV
STORLEK (A,B)
STORLEK (C)
GARNÅTGÅNG (A,B)
GARNÅTGÅNG (C)
STRUMPSTICKOR (A,B)
VIRKNÅL (C)
TILLBEHÖR
DESIGN & TEXT

GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se

©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av
Mini Akryl Metallic (92% Akryl, 8% Lurex. Nystan ca 10 g = 36 m)
material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.
Ca 28 m slätstickning på stickor 3 mm = 10 cm
FOTO Järbo Garn
Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
Längd: ca 7-8 cm, Omkrets: ca 32 cm (sträckt läge).
SE SENASTE VERSIONEN AV BESKRIVNINGEN PÅ www.jarbo.se
(Passar även huvud på Barbiedocka)
Längd: ca 5 cm, Omkrets: ca 14 cm.
(Passar även huvud på Barbiedocka)
Ca 10 g (art.nr. 80504, förpackning om 10 nystan)
Fg 1: Ca 5 g (art.nr. 80504, förpackning om 10 nystan)
Fg 2: Ca 5 g (art.nr. 80504, förpackning om 10 nystan)
2.5 mm
3 mm
Pom-pom mall (ex. KnitPro Pom pom maker, art.nr. 910871): Minsta storleken
Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se

FÖRKORTNINGAR

Stickning: am=avig maska, m=maska/maskor, rm=rät maska, st=sticka/stickor, v=varv, arb=arbetet, ggr=gånger, ökn=ökning,
ytterl=ytterligare, slätst=slätstickning, strumpst=strumpstickor, int=intagning/intagningar, kantm=kantmaska
Virkning: lm=luftmaska, fm=fast maska, sm=smygmaska, v=varv, m=maska, fg=färg, lmb=luftmaskbåge

VIRKFÖRKLARINGAR

Luftmaska: Gör en ögla, stick in virknålen i öglan, gör ett omslag med garnet och drag genom maskan (öglan på nålen
= första maskan), gör ett nytt omslag och drag genom första maskan.
Fast maska: Stick in virknålen i en m på föregående varv och drag upp 1 m = 2 m på virknålen, gör ett omslag på
virknålen, dra garnet genom båda m.
Smygmaska: Stick virknålen i en m på föregående v och drag upp 1 m, drag den genom m på virknålen.

MÖSSA (A & B)

Mössa A: Lägg på strumpst. 2.5 mm upp 40 m, fördela på 4 strumpst och sticka runt i resår 1 rm, 1 am ca 6 cm.
Sticka ihop 2 rm tills hela v, sticka 1 v resår, sticka åter ihop 2 rm tills, klipp av tråden och dra genom de återstående m.
Vänd arb och fäst trådarna. Vik upp en kant så att den raka kanten kommer fram. Gör en liten tofs och fäst mitt uppe på mössan.
Mössa B: Lägg på strumpst. 2.5 mm upp 40 m, fördela på 4 strumpst och sticka runt i resår 2 rm, 2 am ca 7 cm.
Sticka ihop 2 rm tills hela v, sticka 1 v resår, sticka åter ihop 2 rm tills, klipp av tråden och dra genom de återstående m.
Vänd arb och fäst trådarna. Vik upp en kant så att den raka kanten kommer fram. Gör en liten tofs och fäst mitt uppe på mössan.

MÖSSA (C)

Lägg med fg 1 upp 4 lm med virknål 3 mm och slut till en ring med 1 sm.
Varv 1: Virka 11 fm runt ringen.
Varv 2: Virka 2 fm i varje m = 22 fm.
Varv 3-5: 22 fm
Varv 6: Virka *2 fm, 2 fm i nästa m* upprepa *-* = 29 fm.
Varv 7: Virka 29 fm
Varv 8: Virka *3 fm, 2 fm i nästa m* upprepa *-* = 36 fm.
Varv 9-14: Virka 36 fm
Varv 15: Byt till fg 2, virka 36 fm.
Ta av garnet och fäst trådarna.

POM-POM BOLL

Använd pom-pom mall eller klipp till en mall själv i kartong eller likande: Bestäm storleken på bollen och klipp ut två
runda pappskivor som har denna bredd (Pom pom på bilden: ca 3.5 cm och hål ca 1.5 cm i diameter.)
Klipp ett stort hål i mitten. Lägg ringarna mot varann och snurra garnet runt båda ringarna. Ju mer garn ju tätare boll.
Klipp till sist upp trådarna mitt mellan de två skivorna. Se till att du inte drar ut trådarna. Använd en tråd till att binda
runt mitten om alla trådarna mellan de två skivorna. Strama åt och knyt hårt. Om trådarna har lite ojämn längd kan du
klippa till dem. Se skiss.

POM-POM MALL

GARNBOLL (Pom-pom)

A

www.jarbo.se

