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TIPS & RÅD

’SKY’ – TRÖJA MED RUNT OK

Llama Soft (85 % Mjuk babylama, 15 % Polyamid. Härva ca 50 g = 150 m)
Ca 17 m x 22 v slätst på st 5.5 mm = 10 x 10 cm
Garngrupp 6 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
30(32-34)36-38(40-42)44-46(48-50)52-54
XXS(XS)S(M)L(XL)2XL
Ca 87(88)96(104)108(124)136 cm
Ca 42(42)43(43)44(44)45 cm (mått från ärmhålan)
Ca 62(64)65(67)78(70)72 cm
Fg 1: Ca 225(250)250(300)300(350)400 g (fg 58205, blå)
Fg 2: Ca 50(50)50(50)50(75)75 g (fg 58201, vit)
Fg 3: Ca 50(50)50(50)50(75)75 g (fg 58202, beige)
Fg 4: Ca 25(25)25(25)25(25)25 g (fg 58204, rosa)
Fg 5: Ca 25(25)25(25)25(25)25 g (fg 58203, grå)
5 mm, 80 cm. 5.5 mm, 60 och 80 cm samt 40 cm till ärmar
5 mm och 5.5 mm till ärmar
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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

int = intagning, vr-int = vriden intagning, oms = omslag, st = sticka/stickor, v = varv, ökn = ökning

FÖRKLARINGAR

1 ökn: Tag upp tråden mellan två m, sätt den på vänster sticka och sticka den rät bakifrån.
1 int: sticka 2 m tills rätt i de främre maskbågarna.
1 vr-int: lyft 1 m över till höger st som om den skulle stickats rät, sätt m tillbaka på vänster st (m är nu vriden), sticka
den vridna m och nästa m tillsammans rätt i de bakre maskbågarna.
Slätstickning, när man stickar runt på rund- eller strumpst: Alla m stickas rätt alla v.
Rätst. när man stickar runt på rund- eller strumpst: Varv 1: rm, varv 2: am, upprepa v 1 och v 2 till önskad längd.
Resår: *1 rm, 1 am*, upprepa *-*. Sticka därefter rät över rät och avig över avig m.
Vändningar med dubbel m: Lägg garnet framför den 1:a m på vänster st, lyft m och omslaget som om de skulle stickas
avigt, sträck samtidigt garnet bakom. På detta sätt ligger maskan dubbel. När man senare stickar över alla m, stickas
den dubbla maskan som en m, på detta sätt undviks hål i stickningen.
Diagram: Diagrammet beskriver samtliga v på oket. Läs diagrammet från höger till vänster och upprepa rapporten.
Intagningar: Sticka int som är markerade i rapporten enl. följande: på höger sida stickas 1 vr-int och på vänster sida
stickas 1 int.
När man stickar fram och tillbaka vid halsen, läses avigsidans v från vänster till höger.

BAK- OCH FRAMSTYCKE

Stickas runt i varv i ett stycke upp till ärmhålen. Lägg upp 144(152)160(176)184(202)226 m med fg.1 på rundst 5 mm.
Slut till en ring och sticka rätst. Sticka 2 v med fg.1, 4 varv med fg 2. Sticka mönster i slätst enligt diagram 1 (=nederkant),
Byt till rundst 5.5 mm och fg.1 och sticka slätst. Öka på 1:a v 4(6)9(0)2(2)0 m jämnt fördelat = 148 158(168)176(186)204(226)
m. Sätt en markering i var sida mellan m = 74(79)84(88)93(102)113 m till bak- resp. framstycke.
När arb mäter ca 42(43)43(44)44(45)46 cm eller önskad längd, till ärmhålen, avm för ärmhål 2(3)4(5)5(6)7 m på var
sida om markeringarna i sidorna = 70(73)76(78)83(90)99 m på varje stycke.
Dela arb och sticka klart varje stycke för sig. Avm därefter ytterligare 0(0)0(1)1(1)2 m i var sida = 70(73)76(76)81(88)95
m på varje stycke. Sätt m på trådar och lägg arb åt sidan.

ÄRMAR

Lägg upp 32(32)32(40)40(40)48 m med fg.1 på strumpst 5 mm och slut till en ring och sticka rätst. Sticka 2 v med fg.1,
4 v med fg.2. Sticka mönster i slätst enligt diagram 1 (=nederkant). Byt till strumpst/rundst 5.5 mm, fortsätt med fg. 1
och sticka runt i slätst. Öka 4(8)10(4)6(8)2 m jämnt fördelat på 1:a v = 38(40)42(44)46(48)50 m. Sätt en markering
mellan m innan v börjar. Öka 1 m på var sida om markeringen vart 7:e(7:e)6:e(6:e)6:e(6:e)6:e v enl. följande: markering,
1 rm, 1 ökn, sticka fram till de sista 2 m på v, 1 ökn, 1 rm. Upprepa ökn totalt 8(10)12(13)13(13)13 ggr =
54(60)66(70)72(74)76 m.
När ärmen mäter 42(42)43(43)44(44)45 cm eller önskad längd, avm för ärmhål 2(3)4(5)5(6)7 m i var sida =
50(54)58(60)62(62)62 m. Avm därefter ytterligare 0(0)0(1)1(1)1) m i var sida = 50(54)58(58)60(60)60 m. Sätt m på en
tråd. Lägg arb åt sidan.
Sticka den andra ärmen lika.

OK

Sticka slätst med fg. 1 och rundst 5.5 mm. Sticka bakstyckets 70(73)76(76)81(88)95 m, vänster ärms 50(54)58(58)60(60)60
m, framstyckets 70(73)76(76)81(88)95 m, höger ärms 50(54)58(58)60(60)60 m = 240(254)268(268)282(296)310 m.
Sätt 1 markering mellan m där varje del möts. Gör därefter int på var sida om varje markering enl. följande: *markering,
1 rm, 1 int, sticka v fram till 3 m innan nästa markering, 1 vr-int, 1 rm*, upprepa från *-* vid varje markering. Upprepa
int ytterligare 1 gång på nästa v = 224(238)252(252)266(280)294 m. Sticka därefter 0(0)0(2)2(4)4 v slätst utan int.
Indela därefter mönstret enl. diagrammet, placera mönstret så det kommer en stjärna mitt fram, sätt ev. en markering
mellan varje rapport = 16(17)18(18)19(20)21 rapporter. Sticka int. enl. förkl ovan och på de varv som är markerade på
diagrammet.
Halsringning: På 39:e v sätt framstyckets mittersta 15(15)17(17)19(19)19 m på en tråd. Sticka därefter fram och tillbaka.
Samtidigt görs vändningar på var sida om halsens mittm som sitter på tråden (vändningar med dubbel m se ovan förkl.),
vänd och sätt ytterligare m på tråden = 4,2,1,1,1(4,2,1,1,1)4,2,2,1,1(4,2,2,1,1,1) 4,2,2,1,1,1(4,2,2,1,1,1)4,2,2,1,1,1 m.
Låt arb vila.

MONTERING

Lägg arb mellan våta dukar och låt torka.
Halskant: Sticka runt. Sticka med fg. 1 och rundst 5 mm, 1 rätt v i bakre maskbågarna över alla m. OBS! Den dubbla m
stickas som en maska. Sticka därefter 1 avigt v, reglera samtidigt maskantalet jämnt över v till 104(104)108(110)112(116)120
m. Därefter stickas resår *1 rm, 1 am*, upprepa *-*. När 6 v resår är stickade, stickas ränder enl. följande: 1 rätt v med
fg.3, 1 v resår med fg.3, 1 rätt v med fg.2, 1 v resår med fg.2, 1 rätt v med fg.1, 1 v resår med fg.1. Maska av i resår
med fg.1.
Sy ihop vid ärmhålen.

DIAGRAM – ok

Avsluta halsen och reglera maskantalet:
Stl XL-2XL
Stl M-L
Stl XXS-S

Sätt m på en tråd för halsen

TECKENFÖRKLARING
= fg 1
= fg 2
= fg 3
= fg 4
= fg 5
= maskan finns inte

DIAGRAM – bård

Rapport 14 m
respektive 5 m
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