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Curly (79% Ull ”Superwash”, 12% Mohair, 9% Akryl. Ca 100 g = 190 m.)
material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.
Ca 16 m x 30 v på st 4 mm = 10 x 10 cm
FOTO Lasse Åbom
Ca 40 cm
Ca 60 cm
MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
SE SENASTE VERSIONEN AV BESKRIVNINGEN PÅ www.jarbo.se
Ca 200 g (fg 13504)
4 mm
4 mm, 60 cm
4 mm
Dragkedja ca 40 cm, 2 trådar i avvikande färg ca 50 cm vardera, ’Klämmig’ stöddyna till barnstol från IKEA (alternativt
fyllnadsvadd istället för stöddynan)
Berit Lindberg E-POST patterns@jarbo.se

• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
• 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

arb=arbete, int=intagning, m=maska, rm=rät maska, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, v=varv, öhpt=överdragshoptagning.

FÖRKLARINGAR

Öhpt: Lyft 1 m, sticka 1 m, dra den lyfta m över den stickade.
Ökn: Lyft länken mellan 2 m, vrid och sticka rät.

ÖVERDRAG

Lägg upp 40 m på strumpst 4, fördela på 4 st. Sticka 1 v rm, samtidigt som det sätts 2 markeringar med 20 m mellanrum
= en markering i var sida. (Kan gärna vara en tråd i avvikande färg som följer med hela arb så blir det lätt att veta var
sidorna är.)
Öka nu 1 m på var sida om markering vartannat v 10 ggr = 80 m på varvet.
Byt till rundst när det är lämpligt.
Öka nu 1 m på var sida om markering med 5 v mellanrum 6 ggr = 104 m. Sticka 1 v utan ökn.
Öka nu 2 m på var sida om markering enl följande: * rm, ökn, rm, ökn, rm till 2 m återstår till markering, ökn, rm ökn,
rm *, upprepa * - * 1 gång.
Upprepa detta ökningsvarv vartannar v totalt 8 ggr = 168 m.
Öka 1 m på var sida om markering vartannat v totalt 10 ggr = 208 m.
Sticka rakt i 14 v.
Minska 1 m på var sida om markering, med 5 v mellanrum, 5ggr = 188 m.
Minskning: * rm, öhpt, rm till 3 m före markering, 2 m tills, rm *. Upprepa * - * efter markering.
Det finns 94 m på var sida om markering.
Sticka 17 m, maska av 60 m, sticka 17 m.
Håll stickorna parallellt, med rätsidorna mot varandra, sticka ihop den 1:a m från de båda st, sticka ihop den 2:a m från
de båda st, dra den först stickade m över den 2:a m. Fortsätt att maska av på detta sätt till 17 m är avmaskade.
Fortsätt att maska av 60 m på vanligt sätt.
Sätt resterande 17 m på en strumpst.
Håll ihop de båda st med 17 m, med rätsidorna mot varandra och maska av som tidigare.

MONTERING

Virka 2 st ’band’ med lm ca 9 cm långa. Sy fast i nederkant, ca 10 cm från mitten.
Sy i dragkedjan, sy ihop öppningen i början av stickningen, fäst alla trådar.
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