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TIPS & RÅD

MÖNSTRAD BARNTUNIKA

Alpacka solo (100 % Alpacka. Nystan ca 50 g = 167 m)
Ca 27 m på st 4 = 10 cm
Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
98-104(110-116)122-128(134-140)146-152(158-164) cl
2-4(4-6)6-8(8-10)10-12(12-14) år
Ca 52 (56) 60 (64) 70 (76) cm
Ca 60 (66) 72 (78) 84 (90) cm
Fg 1: Ca 50 (50) 100 (100) 100 (100) g (fg 29131, petrol)
Fg 2: Ca 100 (100) 150 (150) 200 (200) g (fg 29130, ljusgrå)
Fg 3: Ca 50 (50) 100 (100) 100 (100) g (fg 29101, natur)
Fg 4: Ca 50 (50) 50 (100) 100 (100) g (fg 29132, ljuslila)
Fg 5: Ca 50 (50) 50 (100) 100 (100) g (fg 29133, mörklila)
3,5 mm
3,5 mm, 40 cm. 4 mm, 60 cm
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Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på våra plagg i beskrivningen kan variera beroende på plaggtyp och form. För att
hitta din storlek rekommenderar vi dig att du först mäter alla mått direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv hur mycket
rörelsevidd du vill ha. Barnkläder mäts i centilong (cl). Storlek 38, 44 (Prematur används som benämning på barn födda före
37:e graviditetsveckans utgång och brukar betecknas som för tidigt födda (PT - Pre Term)), 50 cl (ca 0-1 mån) till 170 cl (ca
14 + år). Barnets hela längd mäter du för att få fram rätt cl-storlek. Innerbenets längd mäter du från grenen till hålfoten.
OBS! Storlekstabell finns på www.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, v = varv, fg = färg, rm = rät maska, am = avig maska, ggr = gånger

FÖRKLARINGAR

Intagning i början av v: 2 m tillsammans rät
Intagning i slutet av v: 2 m tillsammans i bakre maskbågen

BAKSTYCKE

Lägg med rundsticka 4 och fg 1 upp 226 (242) 258 (274) 290 (306) m och sticka runt i resår 1 rm, 1 am i 5 varv. Sätt
en markering i var sida Bak resp framstycket = 113 (121) 129 (137) 145 (153) m. Nu stickas slätstickning = alla varv
stickas räta och mönster enligt diagram, du börjar och slutar på diagrammet på samma ställe för bak resp framstycket.
(bakstycket och framstycket börjar och slutar alltså på samma sätt). När arbetet mäter 12 cm minskas 1 m på var sida
om sidmarkeringarna (= 4 m minskas). Upprepa minskningen med 1,5 (1,5) 1,5 (2) 2 (2,5) cm mellanrum sammanlagt
16 ggr = 162 (178) 194 (210) 226 (242) m. Bak resp fram = 81 (89) 97 (105) 113 (121) m. Mönstret minskar i sidorna
allteftersom maskantalet minskar. När arbetet mäter 39 (42) 45 (48) 53 (58) cm delas arbetet och sticka bakstycket först.
Bakstycke: Maska av i var sida för ärmhålet med: 4-2-2-1-1 (4-2-2-1-1-1) 5-2-2-1-1-1 (5-2-2-1-1-1-1) 6-2-2-1-1-1-1-1
(6-2-2-2-1-1-1-1-1) m. När arbetet mäter 50 (54) 58 (62) 68 (74) cm sätts de mittersta 35 (37) 39 (43) 43 (45) för
nacken på en tråd och sticka var sida för sig. Maska av ytterligare 2-1 m. När hela arbetet mäter 52 (56) 60 (64) 70 (76)
cm. Maska av axelns m. Den andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
Framstycket: Stickas lika bakstycket. När arbetet mäter 45 (48) 51 (55) 60 (76) cm sätts de mittersta 17 (19) 21 (25)
25 (27) m för halsen och var sida stickas för sig, Maska av ytterligare 3-2-2-2-1-1-1 m. När hela arbetet mäter 52 (56)
60 (64) 70 (76) Maska av axelns m. Den andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

MONTERING

Spänn ut plaggdelarna enligt mått, täck med fuktig duk och låt torka.
Ärmhålskanter: Plocka med st 3,5 upp 1m i varje m och hoppa över ca vart 5:e v. Sticka resår fram och tillbaka i 3 v.
Maska av i resår. Sy ihop axlarna.
Halskant: Plocka med rundsticka 3,5 och fg 5 upp 128 (132) 136 (142) 142 (146) m och sticka runt i resår 1 rm, 1 am
i 3 varv. Maska av i resår.
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