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JULTOFFLOR ”VINTERLAND”

Raggi (70 % Ull ”superwash”, 30 % Polyamid. Ca 100 g = 150 m)
Ca 18 m x 23 v slätst på st 4,5 mm = 10 x 10 cm
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
35-37 (38–39) 40-42
Ca 22 (24) 26 cm
Fg 1: Ca 100 g (fg 1550, mörkgrå)
Fg 2: Ca 100 g (fg 1500, naturvit)
4,5 mm (strumpstickor eller rundsticka 80 cm för magic loop)
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• 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

am=avig maska, arb=arbetet, m=maskor, mb=maskbåge, omsl=omslag, rm=rät maska, fg=färg, st=stickor, v=varv

FÖRKLARINGAR

Tofflorna stickas från tån och börjar med en osynlig uppläggning, vilken kan göras på flera sätt, t.ex så här:
Uppläggningsalternativ 1: Lägg upp 11 m på dubbla stickor. Ta ur den ena stickan, vrid arb så du har uppläggningskanten
uppåt och sticka 9 m i den främre av de två trådarna som löper mellan m = 20 m. Fördela m på fyra stickor: 6 m på 1:a
st, 5 m på 2:a st, 5 m på 3:e st, 4 m på 4:e st.
Uppläggningsalternativ 2: Lägg upp 20 m (= 10 m på vardera st), med ”Judy’s magical cast on” eller med ”Turkisk
uppläggning”, se våra instruktionsfilm på Youtube.com (sök på Järbo Garn).
Ökningar: Görs med omslag, som varvet efter stickas genom bakre mb. Maskan blir då vriden.
Öka1mu (öka 1 m i m under): Lyft upp m under nästa m på vänster sticka och sticka den rät, sticka sedan m efter.

TOFFLOR

Med fg 1 och st 4,5 mm: Lägg upp 20 m med någon av uppläggningsmetoderna ovan.
Varv 1: 1 rm, 1 omsl (= ökning), 9 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 9 rm, 1 omsl = 24 m.
Varv 2, 4, 6, 8, 10: *1 rm, 1 rm i bakre mb (= omsl), sticka rm till nästa omsl, 1 rm i bakre mb*, upprepa *-* ytterl 1 gång.
Varv 3: 1 rm, 1 omsl, 11 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 11 rm, 1 omsl = 28 m.
Varv 5: 1 rm, 1 omsl, 13 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 13 rm, 1 omsl = 32 m.
Varv 7: 1 rm, 1 omsl, 15 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 15 rm, 1 omsl = 36 m.
Varv 9: 1 rm, 1 omsl, 17 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 17 rm, 1 omsl = 40 m.
Varv 11: 10 rm, öka1mu, sticka sedan rm varvet runt = 41 m
Sticka sedan mönster enligt diagrammet i 22 v.
Nästa varv: Med fg 1: 10 rm, 2 rm tills, sticka sedan rm varvet runt = 40 m
Sticka 2 räta varv.
Bakkappa:
Varv 1: Räta maskor varvet runt.
Varv 2: Aviga maskor varvet runt.
Upprepa varv 1 och varv 2 ytterligare 2 ggr. Ta av garnet.
Placera en markör i mitten på ovansidan, dvs 10 maskor in på varvet. Fortsättningsvis börjar varven här.
Sticka nu fram och tillbaka i rätstickning (med utgångspunkt från den nya startpunkten, över alla m) till arbetet mäter
totalt 22 (24) 26 cm.
Ta av garnet. Sy ihop tofflan i bakkanten från avigsidan. Fäst lösa trådar.
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