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TIPS & RÅD

OKTRÖJA

Léttlopi (100 % Ull. Nystan ca 50 g = 100 m)
Maya (100% ull. Nystan ca 50 g = 125 m)
Ca 18 m x 26 v på st 4.5-5 = 10 x 10 cm
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
XS(S)M(L)XL(2XL)
32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)
Ca 38 (40) 42 (44) 46 (48) cm
Ca 46 (47) 48 (49) 50 (51) cm
Ca 89 (98) 107 (116) 127 (133) cm
Bfg: Ca 350 (400) 450 (500) 550 (600) g (fg 17505, print, Maya)
Mfg: Ca 100 (100) 150 (150) 200 (200) g (fg 11404, turkos, Léttlopi)
4,5 och 5 mm
4,5 mm, 40 cm. 4,5 och 5 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. 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, rm = rät maska, am = avig maska, Bfg = bottenfärg, Mfg = mönsterfärg, resp = respektive,

FÖRKLARINGAR

Mönster: enligt diagram

TIPS

Eftersom detta garn är flerfärgat så valde jag när jag stickade plagget att börja varje ärm ungefär vid samma färgställe
i nystanet för att ärmarna skulle se så lika ut som möjligt. Vid mönstret på oket försökte jag börja vid grönt i nystanet
för att den turkosa färgen skulle komma fram bättre.

BÅLEN

Lägg med rundsticka 4,5 och Bfg upp 160 (176) 192 (208) 228 (240) m och sticka resår 1 rm, 1 am i 5 cm. Byt till
rundsticka 5 och sticka runt i slätstickning = alla varv stickas räta. Sätt en markering i var sida. (Bak resp fram = 80 (88)
96 (104) 114 (120) m) Efter 2 v stickas bården enligt diagram, efter avslutad bård fortsätt med bfg. När arbetet mäter
38 (40) 42 (44) 46 (48) cm avm 6 m på var sida om markeringen för ärmhålet (= 12 m i var sida). Lägg arbetet åt sidan.

ÄRMAR

Lägg med strumpstickor 4,5 upp 40 (42) 44 (46) 48 (48) m och fördela m på 4 stickor och sticka runt i resår 1 rm, 1 am
i 5 cm. Byt till strumpstickor 5 och sticka runt i slätstickning = alla varv stickas räta. Sätt en markering i sidan (på var
sida om markeringen sker ökningen). Öka på första v jämt fördelat till eller låt stå: 40 (44) 44 (48) 48 (52) m. Efter 2 v
stickas bården enligt diagram, efter avslutad bård fortsätt med bfg. När arbetet mäter 7,5 cm ökas 1 m på var sida om
markeringen i föregående varvs maska, m stickas rät, öka ytterligare 1 m i föregående varvs maska, m stickas rät (= 2
ökade m). Upprepa ökningen med ca 3,5 (3,5) 4 (4) 4 (4) cm mellanrum till det finns 60 (64) 68 (72) 76 (80) m. När
arbetet mäter 46 (47) 48 (49) 50 (51) cm avm 6 m på var sida om markeringen för ärmhålet = 12 m. Lägg arbetet åt
sidan och sticka ytterligare 1 ärm.

OK

Använd rundsticka 5 och sticka ihop ärm: 48 (52) 56 (60) 64 (68) m, bakstycket: 68 (76) 84 (92) 102 (108) m, nästa
ärm: 48 (52) 56 (60) 64 (68) m, framstycket: 68 (76) 84 (92) 102 (108) m = totalt 232 (256) 280 (304) 332 (352) m.
Nu stickas mönster enligt diagram. Byt till rundsticka 40 cm när det så krävs. Efter avslutat diagram byt till rundsticka
4,5 mm och mfg och sticka resår 1 rm, 1 am i 4 cm. Maska av i re sår.

MONTERING

Sy ihop avm vid resp del.

DIAGRAM – Ok

Upprepa 4 m
över v 52-54

Minska jämt fördelat till: 90 (96) 102 (108) 114 (120) m

57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Uteslut detta varv för storlek: S

Minska jämt fördelat till: 108 (116) 124 (132) 140 (148) m

Uteslut detta varv för storlek: S
Minska jämt fördelat till: 138 (148) 158 (168) 178 (188) m
Uteslut detta varv för storlek: S

Uteslut detta varv för storlek: S, M
Minska jämt fördelat till: 168 (180) 192 (204) 216 (228) m

Minska jämt fördelat till: 216 (228) 240 (252) 264 (276) m
Uteslut detta varv för storlek: S, M

Minska jämt fördelat eller låt stå till:
232 (256) 272 (288) 304 (320) m

Upprepa

Börja här

DIAGRAM – Bård

TECKENFÖRKLARING
= Bfg
= Mfg

Upprepa
Börja här
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