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’KLUT’ / KNYTMÖSSA TILL BARN

Soft Raggi (65% Premium micro acryl, 30 % Bambu, 5 % Polyester elastan. Nystan ca 100 g = 268 m)
Järbo 8/4 (100 % Bomull. Nystan ca 50 g = 170 m)
Colin (65 % Bomull, 35 % Lin. Nystan 50 g = 150 m)
Llama Silk (70 % mjuk babylama, 30 % mullberry silk. Härva ca 50 g = 165 m)
Ca 24 m x 33 v slätst på st 4 mm = 10 x 10 cm
Ca 24 m x 28 v slätst på st 4 mm = 10 x 10 cm
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Omkrets: Ca 39 (41) cm
FOTO Lasse Åbom
FOTOMODELL Millie Schade
Ca 50 (75) g (fg 31220, milkshake print, Soft Raggi)
Ca 50 (75) g (fg 32089, pistagegrön, Järbo 8/4)
MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
SE SENASTE VERSIONEN AV BESKRIVNINGEN PÅ www.jarbo.se
Ca 50 (75) g (fg 28114, orange, Colin)
Ca 50 (75) g (fg 12219, limegul, Llama Silk)
4 mm
Berit Lindberg E-POST patterns@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

am=avig maska, arb=arbetet, enl=enligt, ggr=gånger, km=kantmaska, mb=maskbåge, minsk=minskning, rm=rät maska,
v=varv, ökn=ökning.

FÖRKLARINGAR

Km: 1:a m på v stickas avig, sista m på v stickas rät i bakre mb.
Minsk: Lyft 2 m, som de skulle stickas rätt tills, sticka 1 rm, dra de 2 lyfta m över den stickade.
Resår: *1 rm, 1 am*, upprepa * - * 2 ggr = 6 m.
Ökn: Lyft länken mellan 2 m, vrid och sticka rät.

KLUT

Lägg upp 34 (39) m på st 4 mm.
Varv 1: = avigsidan: km, 26 (31) am, *1 rm, 1 am*, upprepa * - * 2 ggr, km.
Varv 2: = rätsidan: km, *1 rm, 1 am*, upprepa * - * 2 ggr, 2 (3) rm,* ökn, 1 rm, ökn, 4 (5) rm*, upprepa * - * 2 ggr,
ökn, 1 rm, ökn, 8 (9) rm, km.
Varv 3: km, 34 (39) am, 6 m resår, km.
Varv 4: km, 6 m resår, 3 (4) rm, *ökn, 1 rm, ökn, 6 (7) rm*, upprepa * - * 2 ggr, ökn, 1 rm, ökn, 9 (10) rm, km.
Varv 5: km, 42 (47) am, 6 m resår, km.
Varv 6: km, 6 m resår, 4 (5) rm, *ökn, 1 rm, ökn, 8 (9) rm*, upprepa * - * 2 ggr ökn, 1 rm, ökn, 10 (11) rm, km.
Varv 7: km, 50 (55) am, 6 m resår, km.
Varv 8: km, 6 m resår, 5 (6) rm,*ökn, 1 rm, ökn, 10 (11) rm*, upprepa * - * 2 ggr, ökn, 1 rm, ökn, 11 (12) rm, km.
Varv 9: km, 58 (63) am, 6 m resår, km.
Nu är det 66 (71) m på v.
Varv 10: km, 6 m resår, 58 (63) rm km.
Varv 11: km, 58 (63) am, 6 m resår, km.
Upprepa v 10 och v 11 till arb mäter 32 (34) cm.
Minska från rätsidan enl följande:
Varv 1: km, 6 m resår, 5 (6) rm, *minsk (enl förklaring), 10 (11) rm*, upprepa * - * 2 ggr, minsk, 11 (12) rm, km.
Varv 2: km, 50 (55) am, 6 m resår, km.
Varv 3: km, 6 m resår, 4 (5) rm, *minsk, 8 (9) rm*, upprepa * - * 2 ggr, minsk, 10(11) rm, km.
Varv 4: km, 42 (47) am, 6 m resår, km.
Varv 5: km, 6 m resår, 3 (4) rm, *minsk, 6 (7) rm*, upprepa * - * 2 ggr, minsk, 9 (10) rm, km.
Varv 6: km, 34 (39) am, 6 m resår, km.
Varv 7: km, 6 m resår, 2 (3) rm, *minsk, 4 (5) rm*, upprepa * - * 2 ggr, minsk, 8 (9) rm, km.
Varv 8: km, 26 (31) am, 6 m resår, km. Nu är det 34 (39) m på v.
Maska av alla m.

KNYTBAND

Hela bandet stickas i resår. Rm på rm, am på am. Lägg upp 3 m på st 4 mm, lägg upp på bara 1 sticka.
Varv 1: km, am, km.
Varv 2: km, ökn, rm, ökn, km.
Varv 3: km, rm, am, rm, km.
Varv 4: km, ökn, am, rm, am, ökn, km.
Varv 5: km, am, rm, am, rm, am, km.
Fortsätt att öka 1 m vartannat v, innanför km i var sida, till det finns 13 (15) m på stickan. De ökade m stickas i resår.
Fortsätt att sticka resår innanför km i var sida till arb mäter ca 33 (36) cm. Börja nu varje v med att sticka ihop de 2
första m på v, avigt tillsammans (= km), fortsätt v med resår, rm på rm, am på am, sluta med 1 km. Minska på detta sätt
till 3 m återstår på v. Maska av och fäst alla trådar.

MONTERING

Vik ihop mössan och sy ihop mössan – uppläggningsv mot avmaskningsv = mitt bak på mössan. Då har du en rondell.
Resårkanten är nertill på mössan. Sy ihop den motsatta sidan = upptill på mössan. Börja mitt bak (vid den hopsydda
sidan) och lämna öppet några cm mitt fram. Bandet träs genom öppningen. Fäst alla trådar.
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