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90448 AXELVÄRMARE
GARNKVALITÉ Lady (100% Akryl. Nystan ca 50 g = 125 m)
GARNALTERNATIV Fuga, Lady Glitter, Big Verona, Gästrike 3 tr, Saga, Fantasi, Mellanraggi
STORLEK S(M)L
LÄNGD Ca 145(150)155 cm (inkl ärmmuddar)
GARNÅTGÅNG Ca 250(250)300 g (fg 44501)
STICKOR Nr 4 och nr 10 (Sticka på finare/grövre stickor beroende på hur glest stickad axelvärmare du vill ha)
DESIGN & TEXT Camilla Kroogsgaard E-POST patterns@jarbo.se

TIPS & RÅD *För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningarna noga innan Du påbörjar ditt arbete. 
 *Markera den storlek Du stickar med en färgad penna så är det lättare att följa beskrivningstexten. 
 *Sticka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att Du håller 
 den angivna masktätheten. 
 *Byte till nytt nystan: Knyt aldrig ihop två garnändar. Repa istället upp de två garnändar som ska sammanfogas ca 8 cm
 och Lägg dem omlott. Sno garnändarna löst om varandra och fortsätt sticka. De flesta föredrar att börja på ett nytt
 nystan genom att dra ut garnet inifrån nystanet. 
 *Fäst eventuellt vänster och höger framkant med ett smycke eller en knapp. 

FÖRKORTNINGAR avigs=avigsidan, m=maska, rm=rät maska, am=avig maska, ggr=gånger, räts=rätsidan, st=sticka/stickor, v=varv 

FÖRKLARINGAR Öka 1 m: Tag upp tråden mellan två m, vrid den och sticka rät. Kantm: Yttersta m stickas rät alla v på resåren.

PATENTSTICKNING Varv 1 (avigs): Sticka 1 rm, 1 am, *1 omslag, lyft nästa m avigt, 1 rm*, upprepa *-* till 3 m återstår, 1 omslag, lyft 
 nästa m avigt, 1 am, 1 rm. 
 Varv 2: Sticka 2 rm, sticka ihop omslag och nästa m rät, *1 omslag, lyft nästa m avigt, sticka ihop omslag och nästa m rät*, 
 upprepa *-* till 2 m återstår, 2 rm.  
 Varv 3: Sticka 1 rm, 1 am, *1 omslag, lyft nästa m avigt, sticka ihop omslag och nästa m rät*, upprepa *-* till 3 m återstår, 
 1 omslag, lyft nästa m avigt, 1 am, 1 rm.  
 Upprepa varv 2 och 3. 

AXELVÄRMARE Mudd: Lägg med stickor nr 4 upp 46(50)54 m och sticka resår (2 am, 2 rm) i 18 cm. Öka 9 m jämt fördelat på det sista 
 resårv (= räts). Byt till st nr 10 och sticka därefter patentstickning tills arbetet mäter 127(132)137 cm. Minska 9 m jämt 
 fördelat på sista v. Byt till st nr 4 och sticka resår i 18 cm. Maska av i resår på rätsidan. 

MONTERING Alternativ 1 (halskant + nederkant, enligt omslagets bild): Sy ihop ärmmuddarna. 
 Alternativ 2 (för en fastare halskant, se bild nedan): Plocka med stickor nr 4 upp 1 m i varje v av den patentstickade 
 kanten från rätsidan och sticka 7 v resår (2 am, 2 rm).   
 På nästa v (räts): Kantm, *2 m tills rät, 1 am*, upprepa *-* varvet ut, kantm.  
 På nästa v (avigs): Sticka rät på rät och avig på avig.  
 Maska av elastiskt i resår från rätsidan. 

TVÄTTRÅD Stickade och virkade plagg bör tvättas separat med ett ulltvättprogram, med avigsidan ut och utan optiskt vitmedel. 
 Undvik blötläggning. Forma plagget medan det är vått och låt det torka liggande.  
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