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TOFSMÖSSA & HALSKRAGE

GARNÅTGÅNG
RUNDSTICKA
STRUMPSTICKOR
DESIGN & TEXT

Maxima (100% extra fin merino. Härva ca 100 g = 200 m)
Ca 14 m x 20 v slätst på st 5 mm = 10 x 10 cm
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
Huvudets omkrets: Ca 56-58 cm
Längd: Ca 22 cm - utan tofs
Omkrets: Ca 52 cm - osträckt
Ca 100 g (fg 14404) - inkl. tofs
5 mm, 40 cm
5 mm
Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se

HALSKRAGE:
GARNKVALITÉ
MASKTÄTHET
GARNALTERNATIV
STORLEKAR
MÅTT
GARNÅTGÅNG
RUNDSTICKA
DESIGN & TEXT

Alpacka solo (100 % alpacka. Nystan ca 50 g = 167 m)
Ca 25 m x 28 v resår på rundst 3.5 mm = 10 x 10 cm
Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
En storlek
Omkrets: Ca 52 cm Längd: Ca 44 cm
Ca 100 g (fg 29129)
3.5 mm, 60 cm
Soolorado/Sanna Mård Castman E-POST patterns@jarbo.se

MÖSSA:
GARNKVALITÉ
MASKTÄTHET
GARNALTERNATIV
STORLEKAR
MÅTT

STORLEKSGUIDE

TIPS & RÅD
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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

m=maska, rm=rät maska, am=avig maska, tills=tillsammans

FÖRKLARINGAR

2 rm tills (hoptagning): Sticka 2 m samtidigt som om du skulle sticka 1 rm.
Lyft 1 m: Lyft 1 m som om du skulle sticka den am, men med garnet bakom arbetet.
Lyft 1 am: Lyft 1 m som om du skulle sticka den am, med garnet framför arbetet.
Öka1h: Med vänster sticka bakifrån, lyft upp tråden mellan m på vänster sticka, sticka den rät.
Öka1v: Med vänster sticka framifrån, lyft upp tråden mellan m på vänster sticka, sticka den rät i bakre maskbågen.

MÖSSA

Lägg med rundsticka 5 mm upp 70 m, tag ihop till en ring och sticka resår, 3 rm, 2 am, i ca 5½ cm.
Fortsätt i slätstickning till hela arbetet mäter ca 11 cm.
*Nästa varv: (Sticka 12 rm, 2 rm tills) 5 ggr = 65 m.
Sticka 2 varv utan hoptagningar.*
Upprepa *-* ytterligare 1ggr = 60 m.
*Nästa varv: (Sticka rm fram till 1 m före förra hoptagningen, 2 rm tills) 5 ggr.
Sticka 1 varv utan hoptagningar.*
Upprepa *-* ytterligare 3 ggr = 40 m.
*Nästa varv: (Sticka rm fram till 1 m före förra hoptagningen, 2 rm tills) 5 ggr.*
Upprepa *-* varje varv till 10 m återstår.
Byt till strumpstickor när det känns lämpligt.
Sticka ihop resterande m 2 och 2 = 5 m. Ta av garnet och dra tråden genom de återstående m.
Gör en tofs enligt skiss. Sy fast tofsen i toppen av mössan. Fäst alla trådar.
Tips: Med tjockt garn kan man dela tråden och fästa de tunnare trådarna åt olika håll, så blir det mindre klumpigt.

HALSKRAGE

Lägg på rundst 3.5 mm upp 172 m och sticka resår 1 rm 1 am i rundvarv. Sticka tills arb mäter ca 50 cm. Maska av i resår.

GARNBOLL/TOFS (Pom-pom)
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