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91049 TRÖJA MED ÄLGAR & MATCHANDE MÖSSA
GARNKVALITÉ Saga (100% Ull. Nystan à ca 50 g = 104 m)
GARNALTERNATIV Fuga, Lady, Gästrike 3 tr, Mellanraggi
STORLEKAR - TRÖJA 92-98(104-110)116-122(128-134)140-146(152-158)164 cl
ÖVERVIDD Ca 69(71)75(80)86(92)97 cm. Plaggets mått
HEL LÄNGD Ca 39(42)45(49)53(57)60 cm. Plaggets mått
ÄRMLÄNGD Ca 23(28)33(37)40(43)45 cm. Plaggets mått
GARNÅTGÅNG - TRÖJA  Ca 100(150)200(250)300(300)350 g (A & B = bf, (natur) fg 19000)
 Ca 100(100)100(150)150(150)150 g (A = mf 1, (blå) fg. 19006, B = mf 1 (röd) fg 19004)
 Ca 50(50)50(50)50(50)50 g (A = mf 2, (röd) fg 19004, B = mf 2, (blå) fg 19006)
STORLEKAR - MÖSSA 92-98(104-110)116-134(140-158)164 cl 
GARNÅTGÅNG - MÖSSA Ca 50(50)50(50)50 g (bf, (natur) fg 19000)
 Ca 50(50)50(50)50 g, eller ev. restgarn från tröjan (mf 1, (blå) fg 19006) 
 Ca 50(50)50(50)50 g, eller ev. restgarn från tröjan (mf 2, (röd) fg 19004) 
STICKOR Nr 4 
RUNDSTICKOR Nr 3.5 och 4, 40 cm + Nr 3.5 och 4, 60 cm
STRUMPSTICKOR Nr 3.5 och 4
IDÉ Järbo Garn AB
DESIGN & TEXT Soolorado/Sanna Mårdh Castman E-Post soolorado@telia.com  
MASKTÄTHET Ca 21 m och 28 v slätst på st nr4 = 10 cm – eller anpassa till det nummer på stickor Du måste ha för att på 10 cm få 21 m.

STORLEKSGUIDE Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på plagg i våra stickbeskrivningen 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. Barnets hela längd mäter du för att få fram rätt centilongstorlek. 

TIPS & RÅD  * För att undvika frågetecken, tänk på att läsa igenom beskrivningarna noga innan Du påbörjar ditt arbete. 
* Markera med en färgad penna den storlek Du stickar 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.
 * Sticka med två färger: När man stickar med två färger ska det garn som inte används föras med löst på stickningens
   baksida. Håll alltid en och samma färg överst för ett jämnt resultat vid flerfärgsstickning. Garnet/färgen som ligger 
    närmast stickningen kommer att dominera och synas tydligare.
 * 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. 

FÖRKORTNINGAR am=avig maska, arb=arbetet, avigs=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf=bottenfärg, framst=framstycke, 
 int=intagning/intagningar, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mf=mönsterfärg, minskningsv=minskningsvarv, 
 rest=resten, rm=rät maska, räts=rätsidan, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, v=varv, ökn=ökning  

FÖRKLARINGAR Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät. Kantm: Yttersta m i var sida stickas rät. OBS! Sno 
 trådarna väl om varandra mellan färgbyten så att inga hål uppstår. 

TRÖJA Lägg på rundst nr 3.5 (60 cm) med mf 1 upp 144(148)156(168)180(192)204 m och sticka resår 2 rm 2 am i rundvarv i 
 ca 4(4)5(5)5(6)6 cm. Byt till rundst 4 (60 cm). Markera 1 m i varje sida. Den markerade m stickas med bf, utom när man
 stickar hela varv med mf 2, då stickas maskan med mf 2. Den markerade maskan gör man för att dela i fram- och
 bakstycke och den ingår inte i mönsterstickningen. Sticka slätst rest av arb. Slätst i rundvarv = alla v räta. OBS! Räkna 
 ut ”mitt fram” och ”mitt bak” . Sticka slätst enl följ: 1 v med bf, 2 v med mf 2, 1 v med bf, 7 v mönster enl diagram 1 
 (utgå från mittmaskan), 1 v med bf, 2 v med mf 2, mönster enl diagram 2 i 14(18)24(36)42(46)54 v (utgå från mittmaskan), 
 2 v med mf 2, 1 v med bf, 7 v mönster enl diagram 1, 1 v med bf, 2 v med mf 2, 1 v med bf. På detta v med bf avm den 
 markerade maskan i var je sida och sticka nu framstycket och bakstycket var för sig.  

FRAMSTYCKE Rest av arb stickas med jumperst nr 4. Sticka enl diagram 3 över de mittersta 61(61)61(65)65(69)69 m innanför 1 kantm 
 i var sida, i 36 v. M på var sida om diagrammet stickas med bf.  Därefter stickas 7 v enl diagram 4 (utgå från mittmaskan). 
 Sticka sedan rest av arb med mf 1. När arb mäter ca 34(36)39(43)47(50)53 cm avm för halsen de mittersta 
 13(15)17(17)19(21)21 m och var sida stickas för sig. Avm för halsringn vartannat v ytterl 2-2-1-1 m. Samtidigt med den 
 4:e avm för halsen avm för axeln vartannat v 11-12(11-12)12-12(13-14)14-15(15-16)17-17 m. 

BAKSTYCKE  Stickas lika framstycke, men på partiet över 36 v med diagram 3 stickas mönster enl diagram 2 istället. OBS! Avm för
 nacken när arb mäter ca 37(40)43(47)51(55)58 cm. Avm då de mittersta 19(21)23(23)25(27)27 m och var sida stickas
 för sig. Avm ytterl 3 m för nacken. Avm för axeln vid samma höjd och på samma sätt som på framst.   

ÄRMAR Lägg på strumpst nr 3.5 och  mf 1 upp 44(48)48(48)52(52)52 m, fördela på 4 stickor och sticka resår 2 rm 2 am i rundvarv 
 i ca 4(4)5(5)5(6)6 cm. Öka på sista v 0(0)2(2)0(0)2 m = 44(48)50(50)52(52)54 m. Byt till strumpst nr 4 och sticka slätst
 (= alla v räta).  Markera en m (= m mitt under ärmen) som stickas med bf hela arb. Alla ökningar kommer att göras på
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 var sida om den här maskan och den kommer inte att ingå i några mönster. Sticka slätst enl följ: 5(5)5(5)7(7)7 v
 enl diagram 2 (utgå från mittmaskan), 2 v med mf 2, 1 v med bf, 7 v enl diagram 1 (utgå från mittmaskan), 1 v med bf,
 2 v med mf 2, 19(33)45(55)59(63)67 v enl diagram 2, 7 v enl diagram 4 (utgå från mittmaskan) och därefter  resten av
 arb med mf 1. OBS! När arb mäter ca 5(5)6(6)6(7)7 cm ökas 1 m på var sida om den markerade m i bf (mitt under ärmen).
 Upprepa ökn med 1½ cm:s mellanrum ytterl 9(0)0(0)0(0)0 ggr, därefter med 2 cm:s  mellanrum 0(7)6(7)7(10)13 ggr och
 därefter med 3 cm:s mellanrum 0(2)4(5)6(5)3 ggr = 64(68)72(76)80(84)88 m. Byt till rundst nr 4 (40 cm) när maskantalet blir
 för många (dvs. inte får plats på strumpstickorna). När arb mäter ca 23(28)33(38)40(43)45 cm maska av samtliga m. 

MONTERING  Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. Halskant: Plocka
 med rundst nr 3.5 (40 cm) och mf 1 från räts upp ca 64(68)72(72)76(84)84 m runt halsringn. Sticka resår 2 rm 2 am i 
 rundvarv i ca 3 cm.  Maska av i resår. Sy i ärmarna.  

MÖSSA Lägg på rundst nr 3.5 (40 cm) och bf upp 84(96)102(108)114 m och sticka resår 1 rm, 1 am i rundvarv i 4 v. Sätt en markering 
 någonstans som får vara början på varje v. Byt till rundst nr 4 (40 cm) och sticka slätst (= alla v räta) rest av arb enl följ: 2 v 
 med bf, 2 v med mf 2, 1 v med bf, 7 v mönster enl diagram 1, 1 v med bf, 2 v med mf 2, sticka därefter mönster enl diagram 2 
 i 13 v. Därefter stickas med bf. När arb mäter ca 10(11)12(12)13 cm justeras maskantalet till 80(90)100(110)110 m. På nästa 
 v börjar man minska för kullen enl följ: sticka *6(7)8(9)9 m, 2 m tills rätt*, upprepa *-* v ut. Upprepa minskningsv vartannat 
 v på samma sätt tills det återstår 10 m. OBS! Det blir 1 m mindre mellan int för varje minskningsv. OBS! När det återstår 4 m 
 mellan varje int byt och sticka rest av arb med mf 1. Tag av garnet och drag det genom de återstående m. Fäst tråden på avigsidan. 
 Gör två snoddar med mf 2, ca 13 cm långa och fäst i toppen av mössan. Gör en liten knut en liten bit in på änden av varje snodd, 
 klipp sedan upp den så att det blir en liten tofs längst ut. 

TVÄTTRÅD Stickade/virkade plagg tvättas separat med skonsam tvätt, avigsidan ut och utan optiskt vitmedel. Undvik blötläggning.
 Sträcks i form i vått tillstånd. Ska plantorkas. 

Utgå från mittenmaskan och räkna ut var mönstret börjar.

Upprepa X-X
= bf
= mf 1
= mf 2
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Diagram 3: Strl 92-122 cl

Sluta här

Diagram 3: Strl 128-146 cl

Sluta här

Diagram 3: Strl 152-164 cl

Sluta här

Börja här

Börja här

Börja här

Strl 128-146 cl: 
Mönstret sträcker 
sig över 65 m.

Strl 92-122 cl: 
Mönstret sträcker 
sig över 61 m.

Strl 152-164 cl: 
Mönstret sträcker 
sig över 69 m.


