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TIPS & RÅD

DAMKOFTA

Léttlopi (100 % Ull. Nystan ca 50 g = 100 m)
Ca 18 m x 24 v slätst/mönster på st 4.5 mm = 10 x 10 cm
Garngrupp 5 (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 60(61)62(63)64(65) cm
Ca 47(47)46(46)45(44) cm
Ca 88(92)97(108)119(126) cm
Fg 1: Ca 350(350)400(450)500(500) g (fg 10054, björk)
Fg 2: Ca 50(50)50(50)50(50) g (fg 11414, lila)
Fg 3: Ca 50(50)50(100)100(100) g (fg 11703, mimosa)
Fg 4: Ca 50(50)50(50)50(50) g (fg 19421, sellerigrön)
4 + 4.5 mm
4 + 4.5 mm, 80 cm. 4.5 mm, 40 cm.
6 knappar
Järbo Garn
Kirsten Nyboe E-POST patterns@jarbo.se
Katarina Dock
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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

v = varv, arb = arbetet, int = intagning, ökn = ökning, slätst = slätstickning, rm = rät maska, am = avig maska

FÖRKLARINGAR

1/1 resår: * 1 rm, 1 am * . Upprepa från * till * v ut.
Slätstickning: Fram och tillbaka på rundst stickas rm på rätsidan och am på avigsidan. På rundst stickas alla v räta.
Mönsterstickning: Stickas i slätst efter diagram.
Klippkantsm: Varv 1: Sticka 4 rm, sätt en markör, sticka 1/1 resår till 4 m återstår, sätt en markering, sticka 4 rm. Där
är nu 8 m till klippkant.
Varv 2: Sticka 3 rm, lyft 1 m, lyft markören över, sticka 1/1 resår till 4 m återstår, lyft markören, lyft 1 m, sticka 3 rm.
Varv 3: Sticka 4 rm, lyft markören, sticka 1/1 resår till 4 m återstår, lyft markören, sticka 4 rm.
Upprepa v 2 och 3 under hela arb. När resåren ändras till slätst ändras klippkantsm naturligt. M som lyfts bildar en naturlig
vikkant – den ska sen användas till framkanten. Varvets början ligger mellan de 8 klippkantsm, dessa är inräknade i
beskrivningen.
Ökn vid ärmar: Lyft länken efter 1:a m och sticka den vriden rät, gör på samma sätt med länken före sista m. Det är då
ökat 2 m på v.
När det endast står angivet ett tal gäller det för alla storlekar.

FRAM- OCH BAKSTYCKE

Lägg med fg 1 och st 4 mm upp 160(168)176(196)212(228) m. För över m på rundst och sticka 1/1 resår i 10 cm +
klippkantsm enl beskrivning ovan. Byt till strumpst 4.5 mm och fortsätt i slätst till arb från nederkanten mäter
40(39)38(37)36(35) cm.
Ärmhål: Sticka 36(38)40(44)48(52) m från början av v, fortsätt sticka över höger klippkant och framstycket, avm för
ärmhål 8(8)8(10)10(10) m, sticka bakstyckets 72(76)80(88)96(104) m, avm 8(8)8(10)10(10) m för det andra ärmhålet,
sticka det återstående 36(38)40(44)48(52) m på vänster framstycke och klippkant. Låt arb vila och sticka ärmarna.

ÄRMAR

Lägg med fg 1 och strumpst 4 mm upp 40(40)40(40)48(48) m. Fördela m över strumpst och sticka 3 cm slätst. Sticka 1
v am = vikkant. Byt till strumpst 4.5 mm och sticka 1 v slätst och därefter 1 mönsterrapport enl Diagram A. Byt till fg 1
och slätst och öka samtidigt 2 m på vart 10:e(12:e)6:e(4:e)4:e(3:e) v sammanlagt 8(12)12(17)18(21) ggr. Byt till rundst
när maskantalet tillåter. Efter ökn är där 56(64)64/74)84(90) m på v. Fortsätt sticka till arb från vikkanten mäter
47(47)46(46)45(44) cm, avm 8(8)8(10)10(10) m mitt under ärmen till ärmhål. Låt arb vila och sticka ytterl en ärm på
samma sätt.

OK

Diagram och int: Samla alla m på rundst i slätst med fg 1 i följ ordning: Höger framstycke, höger ärm, bakstycket, vänster
ärm och vänster framstycke. Klippkantsm stickas som tidigare. Sticka 2(2)4(8)2(8) v slätst. På sista v minskas maskantalet
jämnt fördelat med 48(56)48(64)52(64) m. På klippkantsm görs inga int. Där är nu 192(208)224(240)288(304) m på v.
Sticka Diagram B. Börja vid v början (fortsätt mellan de 8 klippkantsm). Vid pilen för 2:a int minskas maskantalet jämnt
fördelat på v med 48(48)56(56)48(56) m = 144(160)168(184)240(248) m.
Sticka Diagram C. Vid pilen för 3:e int minskas maskantalet jämnt fördelat över v med 48(48)56(56)56(56) m =
96(112)112(128)184(192) m. Sticka Diagram D. Vid pilen för 4:e int minskas maskantalet jämnt fördelat med
48(56)48(56)48(56) m = 48(56)64(72)136(136) m. Nu är diagrammet färdigstickat för stl XS(S)(M)(L). För stl XL(2XL)
stickas Diagram E. Vid pilen för 5:e int minskas maskantalet jämnt fördelat över v med 56(48) m = 80(88) m. Byt till fg 4
och sticka 1(2)2(4)2(4) v.

Samtidigt med int stickas halsringningen. När arb från nederkanten mäter 52 cm påbörjas halsringningen, som fortsatt
stickas med diagram/int fram och tillbaka på rundst. Börja med att maska av de 8 klippkantsm. Avm ytterl 3,3,2,1,1,1(
3,3,2,1,1,1,1)3,3,2,2,1,1,1(3,3,3,2,1,1,1)4,3,3,2,1,1,1(4,4,3,2,1,1,1) m i var sida i halskanten. Fortsätt sticka längs
halskanten till diagrammen och de efterfölj v är färdigstickade, sätt de resterande ca 28(28)30(34)36(38) m på en hjälpst.
		
UPPKLIPPNING
Sy 2 maskinsömmar, med kort stygnlängd, på var sid om mitten längs klippkanten. Sy gärna ett par gånger över varje
söm. Klipp upp mellan sömmarna.
VÄNSTER FRAMKANT

KNAPPHÅL
HÖGER FRAMKANT

Plocka upp m längs höger framkantens vikm, 1 m i varje v. I varvets förlängning läggs upp 13 m med fg 1 på st 4 mm.
Sticka 6 rm, lyft 1 m, sticka 1 am, 1 rm, 1 am, 1 rm, 1 am, sticka den sista m i framkantens m vridet rätt ihop med den
första vikm nedtill. Vänd. Lyft 1:a m som om den skulle stickas avig, sticka 1 rm, 1 am, 1 rm, 1 am, 1 rm, 7 am. Vänd
och upprepa de 2 v hela arb tills där inte finns några vikkantsm kvar på v. Avm de 13 m. Vik framkanten så att den döljer
klippkanten och sy fast den. Sticka höger framkant på samma sätt, fast spegelvänt.
Längs höger framkant stickas knapphål. När framkanten mäter 6 cm stickas det 1:a knapphålet så här: Sticka 2 rm, avm
2 m, 1 rm, lyft vikm som om den skulle stickas avigt, 1 am, 1 rm, avm 2 m, sticka den sista av framkantens m vridet rätt
ihop med den första vikkantsm nedtill. Vänd och fortsätt sticka och lägg samtidigt upp 2 m över knapphålet. Upprepa
knapphålet efter 10 cm ytterl 4 ggr.

HALSKANT

Plocka upp ca. 82(86)90(98)106(114) m inkl m från hjälpst. Sticka 1:a v vridet rätt med fg 4. Sticka därefter 7 cm 1/1
resår. Avm alla m.

MONTERING

Sy fast framkanten på den översta delen. Vik halskanten dubbel och sy fast på insidan. Sy ihop hålen under ärmarna.
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4:e int
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TECKENFÖRKLARING – färger
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