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GARNKVALITÉ
MASKTÄTHET
GARNALTERNATIV
DAM/HERR:
STORLEKAR–DAM
STORLEKAR–HERR
BRÖSTVIDD (kropp)
ÖVERVIDD
HEL LÄNGD
GARNÅTGÅNG
STRUMPSTICKOR
RUNDSTICKA
BARN:
STORLEKAR–CL
STORLEKAR–ÅLDER
BRÖSTVIDD (kropp)
ÖVERVIDD
HEL LÄNGD
GARNÅTGÅNG

LOVIKKATRÖJA TILL HELA FAMILJEN

Lovikka (100 % Isländsk Ull. Ca 100 g = 60 m)
12 m slätst på st 7 mm = 10 cm
Garngrupp 7 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
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(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
(XXXS) XXS (XS) S (M) L (XL)
Ca (73–76) 80–84 (88–92) 96–100 (104–108) 112–116 (120–124) cm
MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
SE SENASTE VERSIONEN AV BESKRIVNINGEN PÅ www.jarbo.se
Ca (93) 103 (108) 118 (123) 133 (138) cm
Ca (62) 66 (70) 72 (74) 78 (80) cm
Ca (1100) 1200 (1200) 1300 (1400) 1500 (1600) g (fg 7601, vit)
Restgarn till broderi (fg 7580, blå + 7613, röd + 7600, grå)
6 mm
6 mm, 40 och 80 cm + 7 mm, 40 och 80 cm (100 cm till de två största storlekarna)

STRUMPSTICKOR
RUNDSTICKA

92–98 (110–116) 122–128 (128–134) 140–146 cl
2–4 (4–6) 6–8 (7–9) 9–11 år
Ca 54–56 (57–58) 61–64 (64–67) 70–73 cm
Ca 70 (75) 80 (85) 90 cm
Ca 43 (46) 49 (52) 55 cm
Ca 500 (600) 700 (700) 800 g (fg 7601, vit)
Restgarn till broderi (fg 7580, blå + 7613, röd + 7600, grå)
6 och 7 mm
6 mm, 60 cm + 7 mm, 60 cm

TILLBEHÖR
DESIGN & TEXT

Ryanål till broderi, karda och avmaskningsnålar
Helene Damsö E-POST patterns@jarbo.se

STORLEKSGUIDE

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. Barnkläder mäts i centilong (cl). Storlek 38, 44 (Prematur används som benämning på barn födda före
37:e graviditetsveckans utgång och brukar betecknas som för tidigt födda (PT - Pre Term)), 50 cl (ca 0-1 mån) till 170 cl (ca
14 + år). Barnets hela längd mäter du för att få fram rätt cl-storlek. Innerbenets längd mäter du från grenen till hålfoten.
OBS! Storlekstabell finns på www.jarbo.se.

TIPS & RÅD

FÖRKORTNINGAR

• 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.
m=maska, avm.nål=avmaskningsnål, av=avigt varv, rv=rätt varv, v=varv, st=sticka/stickor, slätst=slätstickning
Tips för att slippa fästa trådar: skarva trådarna på nystanen genom att tvinna upp tråden, klipp av hälften av trådarna
ca 10 cm in på både det gamla och det nya nystanet. Lägg de sedan omlott, fukta händerna med lite varmt vatten och
tvinna ihop trådarna. Nu tvinnas trådarna ihop utan skarv och det är bara att fortsätta sticka utan några trådar att fästa.

DAM/HERR
BÅL

ÄRM

Lägg upp (96) 108 (114) 126 (132) 144 (150) m på rundst 6 mm och sticka runt enligt beskrivning på mudd; *1 av, 1 rv,
1 av,1 rv, 1 av, 8 rv, 1 av, 1 rv, 1 av, 1 rv, 1 av*. (Önskas en vidare mudd används istället rundst 7 mm). Byt till rundst
7 mm och slätst och öka 16 m på det första v = (112) 124 (130) 142 (148) 160 (166) m. Sticka till arbetet mäter totalt
(37) 41 (45) 46 (47) 50 (50) cm. Fortsätt enligt följande; sticka de 4 första m (för de två största storlekarna: de 5 första)
och sätt sedan över dem på en avm.nål (nr 1), fortsätt sticka (48) 54 (57) 63 (66) 70 (73) m, sticka 8 m (de två största
storlekarna: 10 m) och för sedan över dem på en avm.nål (nr 2), sticka (48) 54 (57) 63 (66) 70 (73) m, sticka EJ de sista
4 m (för de två största storlekarna: de 5 sista) utan för istället över dem till avm.nål nr 1. Dessa 8 + 8 m som nu sitter
på avm.nålarna (för de två största storlekarna: 10 + 10) kommer att bli ärmhålssöm vid montering. Lägg arbetet åt sidan
(ta ej av garntråden) och sticka ärmarna.
Lägg upp (30) 30 (30) 30 (30) 30 (30) m på strumpst 6 mm och sticka runt enligt beskrivning mudd på bålen *-*. Byt till
rundst 7 mm (40 cm) och slätst samt öka (6) 8 (9) 11 (12) 16 (17) m på det första v = (36) 38 (39) 41 (42) 46 (47) m. Sätt
en tråd i avvikande färg vid skarven mellan första och sista m för att lättare se var ökningarna ska göras, *sticka sedan 8
v, öka på varje sida om tråden; sticka 1 m, plocka upp en m från v under i tråden som löper mellan två m, fortsätt sticka
till det är 1 m kvar innan tråden, plocka upp en m från v under, sticka den sista m*. Upprepa ökningarna *-* totalt (6) 6
(6) 6 (6) 7 (7) gånger = (48) 50 (51) 53 (54) 60 (61) m. Fortsätt sticka utan ökningar till ärmen mäter totalt (42) 44 (46)
47 (47) 48 (49) cm eller önskad längd. Sätt de 4 första m och de 4 sista (för de två största storlekarna: de 5 första och de
5 sista) på en avm.nål. Dessa 8 (10) m kommer att bli ärmhålssöm vid monteringen. Den andra ärmen stickas lika.

OK

MONTERING
& BRODERI

BARN
BÅL

På nästa v stickas ärmarna fast vid bålen enligt följande; fortsätt sticka slätst med bålens rundst 7 mm; ärmens (40) 42
(43) 45 (46) 50 (51) m, bakstyckets (48) 54 (57) 63 (66) 70 (73) m, ärmens (40) 42 (43) 45 (46) 50 (51) m, framstyckets
(48) 54 (57) 63 (66) 70 (73) m = totalt (176) 192 (200) 216 (224) 240 (248) m. Sticka 10 v. Därefter påbörjas minskningar
för ok. Alla minskningar på oket görs genom att man stickar ihop 2 rm i den bakre maskbågen.
*Sticka ihop 2 rm, sticka 6 rm*. Upprepa *-* v ut. Sticka 8 v.
*Sticka ihop 2 rm, sticka 5 rm*. Upprepa *-* v ut. Sticka 7 v.
*sticka ihop 2 rm, sticka 4 rm*. Upprepa *-* v ut. Sticka 6 v.
*sticka ihop 2 rm, sticka 3 rm*. Upprepa *-* v ut. Sticka 4 v.
*sticka ihop 2 rm, sticka 2 rm*. Upprepa *-* v ut. Sticka 3 v.
Nu finns totalt (66) 72 (75) 81 (84) 90 (93) m på rundst. Byt till rundst 6 mm och sticka halskant enligt muddbeskrivning
på bål *-*. På det första v (= det aviga v) minskas (0) 6 (9) 15 (18) 24 (27) m jämnt fördelat (2 am stickas ihop till 1 av).
Halskanten består nu av 66 m. När mudden är färdig stickas ett v med rm samtidigt som alla halsmaskorna avmaskas.
Sätt m från avm nålarna på två strumpstickor. Sy ihop sömmarna under ärmhålen med maskstygn. (Se illustration.) Fäst
alla trådar. Tvätta plagget i maskinen på ullprogram 30 grader. Forma plagget efter angivna mått och låt torka plant.
Brodera mönster på ärmmuddar, bål och halskant (Se bildförklaring. Varje mönsterdel har en rapport om 6 m). Tänk på
att inte dra åt garnet för mycket på halsmudden då det kan påverka storleken på halskanten.
Använd en karda att rugga upp garnet på tröjan (ej på muddpartierna).
Lägg upp 84 (90) 96 (102) 108 m på rundst 6 mm. Sticka runt enligt beskrivning på mudd; *1 av, 1 rv, 1 av, 6 rv, 1 av,
1 rv, 1 av*. Byt till rundst 7 mm och sticka slätst till arbetet mäter totalt 25 (28) 29 (31) 33 cm. Sticka därefter de 4 första
m och sätt sedan över dem på en avm.nål (nr 1), fortsätt sticka 34 (37) 40 (43) 46 m, sticka 8 m och för sedan över dem
på en avm.nål (nr 2), sticka 34 (37) 40 (43) 46 m, sticka EJ de sista 4 m utan för istället över dem till avm. nål nr 1. Dessa
8 + 8 m kommer att bli ärmhålssöm vid montering. Lägg arbetet åt sidan (ta ej av garntråden) och sticka ärmarna.

ÄRM

Lägg upp 24 (24) 24 (24) 24 m på strumpst 6 mm, sticka runt enligt beskrivning mudd på bålen *-*. Byt till strumpst 7 mm
och slätst samt öka 8 (9) 10 (11) 12 m på det första v = 32 (33) 34 (35) 36 m. Sätt en tråd i avvikande färg vid skarven
mellan första och sista m för att lättare se var ökningarna ska göras, sticka sedan 6 v, öka därefter på varje sida om
tråden enligt följande; sticka 1 m, plocka upp en m från v under, fortsätt sticka till det är 1 m kvar innan tråden, plocka
upp en m från v under, sticka den sista m. Upprepa ökningarna vart 6 (6) 8 (8) 8 varv totalt 3 gånger = 38 (39) 40 (41)
42 m. När ärmen mäter totalt 25 (30) 34 (37) 39 cm, sätt de 4 första m och de 4 sista på en avm.nål. Dessa 8 m kommer
att bli ärmhålssöm vid monteringen. Den andra ärmen stickas lika.

OK

På nästa v stickas ärmarna fast vid bålen enligt följande; fortsätt sticka slätst med bålens rundst 7 mm; ärmens 30 (31)
32 (33) 34 m, bakstyckets 34 (37) 40 (43) 46 m, ärm 30 (31) 32 (33) 34 m framstyckets 34 (37) 40 (43) 46 m = totalt
128 (136) 144 (152) 160 m. Sticka 8 v. Därefter påbörjas minskningar för ok. Alla minskningar på oket görs genom att
man stickar ihop 2 rm i den bakre maskbågen.
*Sticka ihop 2 rm, st 6 rm*. Upprepa *-* v ut. Sticka 6 v.
*Sticka ihop 2 rm, st 5 rm*. Upprepa *-* v ut. Sticka 5 v.
*Sticka ihop 2 rm, st 4 rm*. Upprepa *-* v ut. Sticka 4 v.
*Sticka ihop 2 rm, st 3 rm*. Upprepa *-* v ut. Sticka 3 v.
*Sticka ihop 2 rm, st 2 rm*. Upprepa *-* v ut. Sticka 2 v.
Nu finns 48 (51) 54 (57) 60 m på rundst. Öka på följande v 0 (3) 0 (3) 0 m = totalt 48 (54) 54 (60) 60 m. Byt till strumpst
6 mm och sticka halskant enligt muddbeskrivning på bål. När mudden är färdig stickas ett v med rm samtidigt som alla
halsmaskorna avmaskas. Avmaska relativt löst.

MONTERING
& BRODERI

Sätt m från avm nålarna på två strumpstickor. Sy ihop sömmarna under ärmhålen med maskstygn. (Se illustration.) Fäst
alla trådar. Tvätta plagget i maskinen på ullprogram 30 grader. Forma plagget efter angivna mått och låt torka plant.
Brodera mönster på ärmmuddar, bål och halskant (Se bildförklaring. Varje mönsterdel har en rapport om 6 m). Tänk på
att inte dra åt garnet för mycket på halsmudden då det kan påverka storleken på halskanten.
Använd en karda att rugga upp garnet på tröjan (ej på muddpartierna).

SY IHOP SÖMMARNA UNDER ÄRMHÅLEN MED MASKSTYGN SÅ HÄR:

1. För in nålen framifrån på den första maskan
på stickan närmast dig. Lyft av maskan.
För in nålen bakifrån på maska nr 2. Dra igenom
nålen och tråden genom båda maskorna.

2. För in nålen bakifrån på den första maskan
på stickan längst bort från dig. Lyft av maskan.
För in nålen framifrån på maska nr 2. Dra igenom
tråden genom båda maskorna.

Det färdiga resultatet.

Upprepa illustration 1 och 2 till alla maskor är
slut. Fäst tråden.

BRODERI – DAM/HERR

Börja med blå ...

... därefter röd ...

... och sist grå.

... därefter röd ...

... och sist grå.

BRODERI – BARN

Börja med blå ...
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