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TIPS & RÅD

DAMTRÖJA

Gästrike 3 tr (100 % Ull. Nystan ca 100 g = 200 m)
Ca 20 m x 26 v i slätstickning på st 4 mm = 10 x 10 cm
Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
XS-S(M-L)XL-2XL
32-38(40-46)48-54
Ca 68(70)72 cm
Ca 51(51)51 cm
Ca 97(112)127 cm
Ca 500(600)700 g (fg 9304, mörkgrå)
Strumpst 4 mm
4 mm, 40 och 80 cm
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.

FÖRKORTNINGAR

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

FÖRKLARINGAR

1/1 resår: * 1 rm, 1 am *. Upprepa från * till * v ut.
1/3 resår: Från rätsidan: * 1 rm, 3 am *. Upprepa från * till * v ut. Från avigsidan stickas rm över rm och am över am.
Vågmönster stickat fram och tillbaka: V 1: avigt. V 2: rm. V 3: rm. Upprepa v 1–3.
Vågmönster stickat runt: V 1–3: am. V 4–6: rm. Upprepa v 1–6.
Kantm: Stickas rät på alla v.
Int på ärmar: Sätt en markering i början av v under ärmen. Sticka 2 m tills, sticka till 2 m före markören, sticka 2 m
vridet tills. Det är då minskat 2 m på v.
Förkortade v för sneddning av axlar: Sticka vändv så här: Vänd arb när det står ”vänd” i texten, lyft 1:a m som om den
skulle stickas avig (gäller både räta och aviga v) och dra åt m hårt så att det bildas två länkar, fortsätt sticka. Stickning
av vändm: Sticka m (som består av 2 länkar) som en enda maska. Med denna metod undviker man hål och vändningarna
blir nästa osynliga.

BAKSTYCKE

Lägg upp 96(112)128 m på st 4 mm. Sticka fram och tillbaka, gärna på rundst. Sticka 1/1 resår i 20 cm. På sista v sätts
en markering efter 48(56)64 m. Sticka sedan vågmönster på rätsidan över 48(56)64 m, flytta markören uppåt, sticka 1/3
resår över de resterande 48(56)64 m, börja med 1 rm.
Fortsätt sticka med de två olika mönstren. När arb från nederkanten mäter 65(66)67 cm stickas halsringningen. Samtidigt,
när arb från nederkanten mäter 64(66)68 cm stickas förkortade v vid axlarna.
Halsringning: Sticka 29(35)41 m från rätsidan. Sätt de mittersta 38(42)46 m på en hjälpst. Fortsätt sticka höger
halsringning och gör samtidigt sneddning för axeln.
Sneddning av axel – höger sida: Från halskantens rätsida stickas till 4(5)6 m återstår på v, vänd (se ovan beskr förkortade
v), * sticka v ut mot halsringningen. Sticka nästa v, vänd 5(6)7 m före sista vändningen *. Upprepa från * till * till 5(6)7
m återstår mot halsringningen. Sticka 1 v över axlelns 29(35)41 vändm och m. Avm alla m. Sticka andra sidan på samma
sätt, fast spegelvänt.

FRAMSTYCKE

Sticka på samma sätt som bakstycket.

MONTERING

Sy axelsömmarna. Sy ihop sidorna över 45(44)43 cm.

ÄRMAR

Plocka från rätsidan med rundst 4 mm upp 76(88)100 m runt ärmhålet. Sticka 1 v vridet rätt. Sticka 6 m vågmönster.
Fortsätt med vågmönster och gör samtidigt 2 int på vart 4:e(3:e)vartannat v sammanlagt 12(16)20 ggr = 52(56)60
m på v. När ärmen mäter ca 21 cm, avslutas med 2 v avigt. Sticka 1/1 resår i 30 cm eller till ärmen har önskad längd.
OBS! Byt till strumpst när maskantalet blir för stort för rundstickan. Maska av. Sticka ytterl en ärm på samma sätt.

HALSKANT

Plocka med rundst 4 mm från rätsidan upp 104(118)132 m, plocka gärna upp 2 extra m i hörnen och sticka sedan ihop
dem. Sticka 1 v vridet rätt. Sticka 1 v rätt.
Avmaskning med rouleaukant; Vänd arb och lägg upp 3 m i förlängningen av höger sticka. Vänd arb mot rätsidan. Sticka
* 2 rm, 2 rm vridet tills, sätt tillbaka dessa 3 m på vänster sticka *. Upprepa från * till *. Avsluta med 2 rm tills, 1 rm,
dra m över. Sy ihop den lilla hacket så att det blir en jämn avslutning.
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