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Junior (70 % Akryl.30 % Polyamid. Ca 50 g = ca 168 m)
Ca 24 m och 32 v slätst på st nr 3.5 = 10 cm
Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

FOTO Lasse Åbom, Emrik Jansson
FOTOMODELLER Millie Schade, Else Ångman

PONCHO:
STORLEK
MÅTT
GARNÅTGÅNG
STICKOR

Ca 74-92 cl
2 delar á ca 17–18 x 41 cm (+ fransar ca 6 cm)
Ca 70 g (fg 67034, grå / 67035, grön / 67036, lila / 67037, blå / 67038, rosa)
3 mm

TIGHTS:
STORLEKAR
GARNÅTGÅNG
RUNDSTICKA
STRUMPSTICKOR
TILLBEHÖR

38-44(50-62)68-74(80-86)92-98 cl
Ca 80(80)100(125)125 g (fg 67036, lila)
3.5 mm, 60 cm
3.5 mm
Ev resårband till linningen

MÖSSA:
GARNÅTGÅNG
RUNDSTICKA
STRUMPSTICKOR

Ca 30 g (Med pompomboll) (fg 67035, grön / 67036, lila)
3.5 mm, 40 cm
3.5 mm

DESIGN & TEXT

Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se

TIPS & RÅD

MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
SE SENASTE VERSIONEN AV BESKRIVNINGEN 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.

FÖRKORTNINGAR

m=maskor, st=stickor, v=varv, arb=arbetet, slätst=slätstickning, rätst=rätstickning, avigs=avigsidan, rm=räta maskor

PONCHO

Del A: Lägg upp 40 m på st 3.5 mm. Sticka rätstickning till arb mäter ca 41 cm. Maska av i rm.
Del B: Lägg upp 40 m på st 3.5 mm. Sticka 5 v rätstickning. Fortsätt sedan med slätst innanför de 5 yttersta m i var sida
som stickas i rätst. Sticka till arb mäter ca 39½ cm. Avsluta med 5 v rätst. Maska av i rm.

MONTERING

Poncho: Sy ihop delarna så här: Mät ut ca 17–18 cm på ena långsidan av del A och gör en markering. Ta del B och sy
fast kortsidan mot markeringen på del A (se skiss). Gör på samma sätt med del B.
Fransar: Klipp till ca 16 cm långa trådar. Ta 3 trådar, vik dem på mitten, trä i dem dubbelvikta genom 1 m i arbetet och
drag de lösa ändarna genom öglan och drag till. Knyt i var 3:e m.

TIGHTS

Stickas från midjan och neråt. Lägg på rundst 3.5 med fg.4 upp 100(112)116(120)132 m och sticka resår 2 rm, 2 am i
rundvarv hela arb. Sticka ränder enl följ: *8(8)10(10)10 v med fg.4, 8(8)10(10)10 v med fg.3, 8(8)10(10)10 v med fg 2*.
Upprepa *-* hela tiden. När arb mäter ca 9(11)13(14)15 cm utse mitt fram och markera de 2 mittersta m. Öka 1 m på
var sida om de mittersta 2 m. Upprepa ökn vartannat v tills det finns 124(136)144(150)164 m på stickan. De utökade m ska
också stickas med i resårst. När arb mäter ca 13(20)23(24)25 cm avm de mittersta 4(4)6(6)6 m fram och de mittersta 4(4)6(6)6 m
bak. Var ben stickas nu klart för sig. Fördela benets 58(62)66(69)76) m på 4 strumpstickor nr 3.5. Minska på första v
2(2)2(1)0 m vid benets innersida så att du får 56(60)64(68)76 m. Detta för att resåren ska gå jämnt upp. När benet
mäter ca 11-12(18)21(25)27 cm avm samtliga m elastiskt i resårst. Sy ihop öppningen mellan benen. Vik ned ca 2 cm
upptill mot avigs och fålla. Lämna öppet några cm i sidan, drag ett resårband genom linningen.

MÖSSA

Lägg upp 96 m på rundst nr 3.5, 40 cm och sticka resår 2 rm, 2 am i ca 13 cm. Byt till strumpst 3.5 mm när m minskar.
På nästa v minskas för toppen så här: Sticka ihop 2 am till 1 m, 2 rm v ut = 72 m kvar. Sticka 5 v rm på rm och am på
am. Minska åter så här: Sticka ihop 2 rm till 1 rm, 1 am v ut = 48 m kvar. Sticka 5 v rm på rm och am på am. Sticka ihop
2 m tills v ut = 24 m kvar. Sticka 1 v. Sticka ihop 2 m tills v ut = 12 m kvar. Sticka 1 v. T av garnet och dra tråden genom
återstående m. Gör en pom-pom boll och fäst i toppen på mössan. Se skiss nedan.

B

A

B

B

A

Ca 17–18 cm

A

Ca 17–18 cm

Ca 17–18 cm

Ca 17–18 cm

www.jarbo.se

