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TIPS & RÅD

STORTRÖJA TILL DAM

Molly (100 % Akryl. Nystan ca 50 g = 50 m)
Ca 14 m x 19v på st 7= 10 x 10 cm
Garngrupp 7 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
XS(S)M(L)XL(2XL)
32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)
Ca 54(55)56(57)58(59) cm
Ca 47(47)47(47)47(47) cm
Ca 97(102)108(117)122(132) cm
Fg 1: Ca 250(250)300(300)350(350) g (fg 35042, orange)
Fg 2: Ca 450(450)500(550)550(600) g (fg 35009, lila)
6 och 7 mm
7 mm, 40 och 80 cm samt 6 mm, 40 cm
Kirsten Nyboe E-POST patterns@jarbo.se
Ordform Katarina Dock
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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

v = varv, arb = arbetet, (R) = rätsidan, (A) = avigsidan, int = intagning, ökn = ökning, am = avig maska, rm = rät maska,
tills = tillsammans, avm = avmaska

FÖRKLARINGAR

1/1 resår: * 1 rm, 1 am *. Upprepa från * till * v ut.
Slätstickning: På rundst stickas rm på alla v. På varv som stickas fram och tillbaka stickas rm på rätsidan och am på
avigsidan.
Ärmhålskant: 1:a m stickas rät på alla v.
Intagning på ärmarna: Sätt en markering i början av v under ärmen. Sticka 2 m tills, sticka fram till 2 m före markeringen,
sticka 2 m vridet rätt tills. Det är nu minskat 2 m på v.
Förkortade v på axlarna: Sticka vändv så här: Vänd arb där det står ”vänd”, lyft 1:a m som om den skulle stickas avig
(oavsett om det är ett rätt eller avigt v) och dra åt m hårt så att det bildas två länkar (= vändm), fortsätt sticka. Stickning
av vändm: Sticka m som en enda m. På detta sätt undviker man hål vid vändningarna och de blir nästan osynliga.

FRAM/BAKSTYCKE

Lägg på st 7 mm och fg 1 upp 136(144)152(164)172(184) m. Samla m på rundst och sticka 8 cm 1/1 resår. Fortsätt sticka
i slätst till arb från nederkanten mäter 30(30)30(29)29(28) cm. Sticka därefter bubbelmönster på framst. Sätt en markering
i början av v samt efter 68(72)76(82)86(92) m = sidsöm. Byt till fg 2.
Bubbelmönster: Sticka 10(10)12(11)11 m på framst. * Sticka 4 rm i 1 m (sticka växelvis framifrån resp bakifrån i m),
sticka över endast dessa 4 m. Vänd arb, sticka 4 am. Vänd, sticka 4 rm, vänd, sticka 4 am, vänd sticka 4 rm. Lyft 2:a m
över 1:a m Upprepa till 1 m återstår av de 4 m. Sticka 3 rm *. Upprepa från * till * till där är 6(6)8(7)7(12) m kvar på
framst. Fortsätt i slätst över dessa m och bakstyckets m. Sticka ytterl 3 v slätst.
Ärmhål: Dela arb vid markeringarna. Fram- och bakstycket stickas nu var för sig, fram och tillbaka i slätst på rundst med
fg 2.

FRAMSTYCKE

Fortsätt sticka till arb från nederkanten mäter 46(46)47(47)47(47) cm. Från (R) stickas 29(31)33(36)37(40) m, vänd arb.
Från (A) och på vartannat v avm 2,2,1,1,1(2,2,1,1,1)2,2,1,1,1(3,2,1,1,1)3,2,1,1,1(3,2,2,1,1) m. Fortsätt sticka i
halsringningen. OBS! När ärmhålet mäter 18(19)20(22)23(25) cm stickas sneddning för axlarna med förkortade v.
Sneddning för axlar, vänster sida: Från (A) i halskantssidan stickas till där är 5(6)6(7)7(7) kvar på v, vänd med en
vändm (se förkl ovan). Fortsätt sticka rm v ut mot halsringningen. Från (A) i halskantssidan, stickas till 5(6)6(7)7(8) m
före sista vändningen, vänd med en vändm. Stick rm v ut mot halsringningen. Från (A) i halskantssidan stickas till
6(6)7(7)7(8) m före sista vändn, vänd med en vändm. Sticka rm v ut mot halsringningen. Från (A) i halskantssidan stickas
fram till de resterande 6(6)7(7)8(8) m före sista vändn, vänd med en vändm. Sticka rm v ut mot halsringningen. Sticka
1 avigt v över alla m. Sätt axelns resterande 22(24)26(28)29(31) m på en hjälpst.
Ta av garnet och sticka höger axel på samma sätt, fast spegelvänt. Sätt de mittersta 10(10)10(10) 12(12) på en hjälpst.

BAKSTYCKE

Fortsätt sticka i slätst med fg 2 till ärmhålet mäter 18(19)20(22)23(25) cm, därefter stickas förkortade v för sneddning
av axeln.
Sneddning axel: Från (R) stickas till det återstår 5(6)6(7)7(7) m på v, vänd med en vändm. Från (A) stickas på samma
sätt till där är 5(6)6(7)7(7) m kvar på v, vänd med en vändm. Fortsätt med att vända 6(6)7(7)7(8) m före sista vändn
på vartannat v i bägge sidor, därefter 6(6)7(7)7(8) m före sista vändn och sedan 6(6)7(7)8(8) m före sista vändn. Där
är nu 22(24)26(28)29(31) axelm/vändm i var sida och 24(24)24(26)28(30) m i nacken. Ta av garnet och sticka ett v rm
över alla m.
Hopstickning av axlar:
Lägg bakstyckets axelm och framstyckets axelm räta mot räta och parallellt med varandra. Stick en hjälpst i 1:a m på
bakstycket, vidare genom 1:a m på framstycket och sticka 1 m. Upprepa ytterl en gång. Avm den ena m. Fortsätt med
att sticka 2 rm tills – 1 från varje v – och avm samtidigt axelns totalt 22(24)26(28)29(31) m. Upprepa i motsatta sidan.

HALSKANT

I nackens förlängning plockas med fg 2 och st 6 mm upp ca 36(40)44(46)50(52) vridna m. Där är nu ca 60(64)68(72)78(82)
m på v, inkl m från hjälpst. Sticka 6 cm i 1/1 resår. Avm alla m. Vik halskanten mot avigs och sy fast så att den blir 3
cm bred.

ÄRMAR

Plocka med rundst 7 mm och fg 2 upp 50(54)56(60)64(70) från räts i ärmhålet. Sticka 1 v vridet rätt. Sticka 6 v slätst.
Fortsätt i slätst samtidigt som det minskas 2 m på vart 7:e(6:e)6:e(5:e)5:e(4:e) v sammanlagt 10(12)12(14)15(17) ggr
= 30(30)32(32)34(36) m på v. OBS! Byt till strumpst när m inte längre kan vara på rundst. När ärmen mäter 46 cm, eller
har önskad längd, stickas 1 v med bubbelmönster så här: Sticka 2(2)0(0)2(2) rm. * Sticka 4 rm i 1 m (sticka växelvis
framifrån resp bakifrån i m), sticka endast över dessa 4 m. Vänd arb, sticka 4 am. Vänd arb, sticka 4 rm, vänd arb, sticka
4 am, vänd, sticka 4 rm. Lyft 2:a m över 1:a m. Upprepa till 1 m återstår av de 4 m. Sticka 3 rm *. Upprepa från * till *
v ut. Sticka 1 v slätst. Byt till strumpst 6 mm och sticka 1 v avigt och därefter 6 v slätst. Avm alla m. Vik in kanten mot
avigs och sy fast. Sticka ytterl en ärm på samma sätt.
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