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TIPS & RÅD

RAGLANTRÖJA MED TUMGREPP

Ylle (100 % Ull,superwash. Nystan ca 100 g = 208 m)
Ca 20 m x 27 v på st 4,5 = 10 x 10 cm
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
XS(S)M(L)XL(2XL)
42(44-46)48-50(52-54)56-58(60-62)
Ca 50 (52) 54 (56) 58 (60) cm
Ca 90 (98) 106 (114) 124 (136) cm
Ca 55 (56) 57 (58) 59 (60) cm
Ca 400 (400) 500 (500) 600 (600) g (fg 15405)
4,5 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.

FÖRKORTNINGAR

fg=färg, m=maska, v=varv, cm=centimeter, ggr=gånger, kantm=kantmaska,

FÖRKLARINGAR

Kantm: Den Yttersta m i var sida stickas rät alla varv.
Int i början av v: lyft 1 m rät, lyft nästa m rät, sticka dessa 2 m tillsammans rät i bakre maskbågen
Int i slutet av v: sticka 2 m tillsammans rät
Dubbelint i början av v: lyft 1 m rät, lyft nästa m rät och lyft ytterligare 1 m rät sticka dessa 3 m tillsammans rät i bakre maskbågen
Dubbelint i slutet av v: sticka 3 m tillsammans rät
Öka 1 m: Lyft tråden mellan 2 m, vrid den och sticka 1 m

BAK OCH FRAMSTYCKE

Lägg med rundsticka 4,5 mm upp 180 (196) 212 (228) 248 (272) m Sätt en markering i var sida (bak resp fram = 90 (98)
106 (114) 124 (136) m). Sticka resår 1 rm, 1 am i 15 cm. Nu stickas slätstickning. När arbetet mäter 35 (36) 37 (38) 39
(40) cm maska av och minska för raglan i var sida.
Börja med bakstycket: Maska av 5 (5) 6 (6) 6 (6) m i var sida. På nästa v från rätsidan görs 1 int i var sida innanför 4
m (kantm + 3 m som nu stickas i slätstickning till arbetets slut). Upprepa intagningen varje varv från rätsidan med 3
varvs mellanrum totalt 3 (-) - (-) - (-) ggr. Gör nu intagning med 1 varvs mellanrum sammanlagt 14 (20) 22 (21) 19
(17) ggr. På nästa v från rätsidan Görs 1 dubbelintagning i var sida totalt - (-) - (2) 5 (9) ggr. Det återstår nu 46 (48)
50 (52) 54 (54) m. Maska av 1 m i var sida (= kantmaska), de övriga m sätts på en tråd.
Framstycket: Maska av 5 (5) 6 (6) 6 (6) m i början av de 2 följande varven för ärmhålet. På nästa v påbörjas sneddningen
för raglan. Gör 1 intagning i var sida innanför de 4 yttersta m i var sida (kantm + 3 m som nu stickas i slätstickning)
Upprepa intagningen varje varv från rätsidan med 1 varvs mellanrum sammanlagt 15 (14) 16 (15) 13 (11) ggr. På nästa
v från rätsidan görs 1 dubbelintagning i var sida innanför de 4 yttersta m. Upprepa dubbelint varje v från rätsidan
sammanlagt 1 (3) 3 (5) 8 (12) ggr. OBS! Samtidigt med den 10:e (11:e) 13:e (14:e) 15:e (17:e) intagningen sätts de
mittersta 18 (20) 22 (24) 26 (26) m på en tråd för halsen och var sida stickas för sig. Maska av ytterligare 3-2-2-1-1 m
för halsen. Efter avslutade intagningar och avmaskningar för halsen återstår 5 m. Maska av. Den andra sidan stickas lika
men åt motsatt håll.

ÄRMAR

Lägg med rundsticka 4,5 upp 58 (58) 60 (60) 62 (62) m och sticka fram och tillbaka i resår 1 rm, 1 am i 24 (26) 28 (29)
30 (30) cm. Nu stickas slätstickning, och öka 1 m på första varvet innanför 1 kantm i var sida. Upprepa ökningen med
10 (7,5) 7 (5,5) 4,5 (3,5) cm mellanrum till det finns 64 (66) 68 (70) 74 (80) m på stickan. När hela arbetet mäter 55
(56) 57 (58) 59 (60) cm. Maska av 5 (5) 6 (6) 6 (6) m i början på de 2 följande varven för ärmhålet. På nästa v påbörjas
intagning för raglan. Gör 1 int i var sida innanför de 4 yttersta m i var sida (kantm + 3 m som nu stickas i slätstickning
till arbetets slut). Upprepa intagningen med 1 varvs mellanrum totalt 14 (15) 19 (20) 21 (23) ggr.
Gäller storlek: XS (S): På nästa v från rätsidan görs 1 dubbelintagning i var sida innanför de 4 yttersta m. Upprepa
dubbelint varje v från rätsidan sammanlagt 2 (2) - (-) - (-) ggr. Det finns nu 18 (18) 18 (18) 20 (22) m kvar på stickan.
Sticka 1 v. På nästa v från rätsidan sneddas för halsen:
Varv 1: Maska av 4 (4) 4 (4) 4 (4) m i början av v och gör 1 intagning i slutet av v innanför de 4 yttersta m.
Varv 2-4-6: Utan avmaskning och intagningar.
Varv 3 och 5: Maska av 3 (3) 3 (3) 4 (5) m i början av v och gör 1 intagning i slutet av v innanför de 4 yttersta m.
Maska av de återstående 5 m.
Den andra ärmen stickas lika men åt motsatt håll.

MONTERING

Spänn ut delarna efter de angivna måtten, täck med fuktig duk och låt torka. Sy ihop raglansömmarna använd kantm till sömsmån.
Halskant: Plocka från rätsidan med rundsticka 4,5 upp ca 122 (126) 130 (134) 138 (138) m runt halsen (m från trådarna
inräknade). Sticka resår 1 rm, 1 am i 4 cm. Maska av i resår.
Sy ihop ärmsömmarna använd kantm till sömsmån, lämna öppet för tummen nertill på ärmen, sy ihop ca 2 cm, lämna
öppet ca 7 cm, sy ihop resten av ärmen.
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