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91127 BABYSET MED SNÖKRISTALLER OCH “KNUTLUSER”
GARNKVALITÉ (A-E) Junior (70% Akryl, 30% Polyamid. Nystan Ca 50 g = 168 m)

STORLEKAR (A) 38(44)50(56-62)68-74(80-86) cl     
BRÖSTVIDD (A) Ca 38½(42)46½(52)55(60) cm. Plaggets mått. 
ÄRMLÄNGD (A) Ca 10(11)14(17)19(23) cm. Plaggets mått.
HEL LÄNGD (A) Ca 19(21)23(27)32(35) cm. Plaggets mått.
GARNÅTGÅNG (A)
Fg 1 Ca 50(50)100(100)150(150) g (Syren: fg 67005, Ljusblå: fg 67003)
Fg 2 Ca 50(50)50(50)50(50) g  (Vit: fg 67001) 
STICKOR Nr 3
RUNDSTICKA Nr 3.5
STRUMpSTICKOR  Nr 3 och 3.5 
TILLBEHÖR (A) 4(4)5(5)6(6) knappar

STORLEKAR (B) 38(44)50(56-62)68-74(80-86) cl
STUSSMÅTT (B) Ca 38(41)45(50)56(63) cm. Plaggets mått.
HEL LÄNGD (B) Ca 27(30)34(40)45(49) cm. Plaggets mått.
BENLÄNGD (B) Ca 8(10)13(18)22(25) cm. Plaggets mått. 
GARNÅTGÅNG (B) 
Fg 1 Ca 50(100)100(100)150(150) g (Syren: fg 67005, Ljusblå: fg 67003)
Fg 2 Restgarn (Vit: fg 67001)
RUNDSTICKA (B) Nr 3 och 3.5
STRUMpSTICKOR (B) Nr 3 och 3.5 
TILLBEHÖR (B) Resår till linningen.

STORLEKAR (C) 38-44(50-52)68-74(80-86) cl
HUVUDMÅTT (C) Ca 30(34)38(41) cm. Plaggets mått.
GARNÅTGÅNG (C)
Fg 1 Ca 50(50)50(50) g (Syren: fg 67005, Ljusblå: fg 67003)
Fg 2 Ca 50(50)50(50) g (Vit: fg 67001)
RUNDSTICKA (C) Nr 3 och 3.5
STRUMpSTICKOR (C) Nr 3 och 3.5

STORLEKAR (D) 38-44(50-52)68-74(80-86) cl
GARNÅTGÅNG (D)
Fg 1 Ca 50(50)50(50) g (Syren: fg 67005, Ljusblå: fg 67003)
Fg 2 Restgarn (Vit: fg 67001)
STRUMpSTICKOR (D) Nr 3 och 3.5

STORLEKAR (E) 38-44(50-52)68-74(80-86) cl
GARNÅTGÅNG (E)
Fg 1 Ca 50(50)50(50) g (Syren: fg 67005, Ljusblå: fg 67003)
Fg 2 Restgarn (Vit: fg 67001)
STRUMpSTICKOR (E) Nr 3
 
DESIGN & TEXT Sidsel J. Høivik E-pOST freelance.designer.sidsel@jarbo.se
ÖVERSÄTTNING Katarina Karlsson
MASKTÄTHET Ca 24 m och 32 v slätstickning på stickor nr 3.5 = 10 x 10  cm - eller anpassa grovleken på stickor så masktätheten stämmer.

STORLEKSGUIDE Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på våra plagg i stickbeskrivningen kan variera beroende på plaggets typ 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. 

TIpS & RÅD * 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 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. 

FÖRKORTNINGAR arb=arbetet, bakst=bakstycket, fg=färg, framst=framstycke, forts=fortsätt, ggr=gånger, m=maska, v=varv, rm=rät maska, 
 am=avig maska, kantm=kantmaska, tills=tillsammans, st=stickor, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, rätst=rätstickning, 
 slätst=slätstickning, strl=storlek, avm=avmaska. 

GARNUppLYSNING 
Järbo Garn AB TEL 026-27 30 30 E-pOST info@jarbo.se 

FLER BESKRIVNINGAR Se Järbo Garn hemsida www.jarbo.se 
©COpYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material 

och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.

FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
FOTOMODELL Edit Berglin

Version 1



FÖRKLARINGAR Rätstickning (rundstickning): *1 v rm och 1 v am*, upprepa *-*. Rätstickning (fram och tillbaka): rm alla v.
 Slätstickning (fram och tillbaka): *1 v rm och 1 v am*, upprepa *-*. Slätstickning (rundstickning): rm alla v.
 2 vr rm tills: Sticka 2 rm tills i bakre maskbågen. 

TIpS Om du vill ha en ”osynlig” avmaskning och söm på axlar och mössa, maska av så här: Vänd arb med avigs ut och fördela 
 m på 2 st (Mössa: varvbytet i mitten på ena st. Axel: framst på en st och bakst på andra st). Håll st parallellt i vänster 
 hand och sticka med ytterligare en sticka i höger hand. Ta 1 m från främre och 1 m från bakre st och sticka ihop de 2 m 
 rätt, sticka ihop nästa 2 m likadant, dra den första m på högra st över den andra = 1 m på st. Fortsätt sticka ihop och 
 avm alla m på samma sätt. 

KOFTA (A) Koftans nedre kant rätstickas fram och tillbaka på stickan, sedan stickas fram- och bakstycke i slätst runt med rundsticka. 
 Öppningen för knappkant och ärmhål klipps sedan upp. Ärmarna stickas fram och tillbaka i rätst. 

FRAM- OCH BAKSTYCKE Lägg upp 92(100)112(124)132(144) m på st nr 3 med fg 1 och sticka mudd enligt diagram 1 fram och tillbaka. Sticka till mudden 
 mäter ca 2½(2½)3(3)3½(3½) cm. Öppningen är mitt fram. Sätt ett märke i var sida av arb med 23(25)28(31)33(36)m till 
 varje framstycke och 46(50)56(62)66(72) m till bakstycket. Låt märkena följa med arb upp. Byt till rundst 3.5 och sticka 
 1 v rm, öka 1 m mitt bak = 47(51)57(63)67(73) m på bakstycket och lägg upp 4 extra m i slutet av v. De 4 nya m mitt 
 fram är för att sy och klippa i och stickas inte in i mönstret. Byt till fg 2 och sticka 1 v rm och 1 v am. Byt till fg 1 och sticka 
 mönster enligt diagram 2. Börja efter de 4 nya m mitt fram vid pilen märkt MF och upprepa mönstret till första 
 sidmarkeringen. Sticka nu från pilen märkt HS (höger sida) välj str och uppreparapporten fram till nästa sidmarkering, 
 börja vid pilen märkt VS (vänster sida) och välj str, upprepa rapporten v ut. Sticka vidare runt och upprepa rapporten på 
 både bredd och höjd tills arb mäter 9½(11½)13½(14)16(19) cm. OBS! Rapporterna stämmer inte i sidan på alla strl. 
 Sluta diagram 2 efter en av de 2 v i diagrammet märkt X. Börja sticka mönster enligt diagram 3 med samma indelning 
 som förut. När arb mäter ca 16(18)20(23)28(31) cm avmaskas för halsen de mittersta 12(12)14(14)14(16) m. Anpassa 
 om möjligt med att avmaskningen på axeln sker efter ett v märkt Y i sidan. Fortsätt sticka mönster fram och tillbaka och 
 minska för halsen på vartannat v 2,2,1,1(3,2,1,1,)3,2,1,1(3,2,2,1)3,2,2,1,1(3,2,2,1,1) m. När arb mäter 
 ca 18(20)22(26)31(34) cm avmaskas 21(23)25(27)27(29) m mitt bak. Var sida stickas färdig var för sig i mönsterstickning. 
 När arb mäter 19(21)23(27)32(35) cm avmaskas de resterande m rätt (eller gör en osynlig avm, se TIPS), helst efter ett v märkt 
 X i sidan, och ganska löst med fg 1.  

ÄRMAR Lägg upp 24(28)32(36)40(44) m på strumpst nr 3 med fg 1 och sticka mudden enligt diagram 1. Sticka till mudden mäter 
 ca 2½(2½)3(3½)3½(3½) cm. Byt till strumpst nr 3.5 och sticka slätst, öka 3(3)3(5)5(5)m jämnt fördelade över 1:a v. 
 Byt till fg 2 och sticka 1 v rm 1 v am. Byt till fg 1 och sticka mönster enligt diagram 4. Räkna själv ut var i mönstret du 
 skall börja. Öka samtidigt 1 m i början och i slutet av v på första mönstervarvet. Upprepa ökn med ca 1(1)1(1-1½) 
 1-1½(1-1½) cm mellanrum totalt 7(8)9(9)10(10) ggr = 41(47)53(59)65(69) m. Sticka vidare enligt diagram 2 som 
 upprepas på resten av ärmen. När ärmen mäter 10(11)14(17)19(23) cm eller önskad längd (sista v = räts) stickas en kant 
 till sömsmån: Sticka 5 v slätst med fg 2 (från avigs). Maska av ganska löst. Sticka en likadan ärm till. 

MONTERING Sy täta maskinsömmar på var sida av de 4 m mitt fram och i var sida för ärmhål i ärmens bredd. Klipp upp mellan sömmarna.
 Sy ihop axlarna. Sy i ärmarna. Vik den vita sömkanten över klippkanten och sy fast den på insidan av koftan. 
 Halskant: Plocka upp m från räts med fg 2 och st nr 3 (ca 12 m per 5 cm). Sticka 1 rätt v tillbaka på avigs. Byt till fg 1 
 och sticka 5 v slätst, 1 v rm från avigs (till vikvarv) och 8 v slätst. Maska av ganska löst. Vik kanten dubbel i vikvarvet 
 mot avigsidan och sy fast den. Framkanter: Plocka upp m från rätsidan med fg 2 och stickor nr 3 (ca 12 m per 5 cm) även 
 över den dubbla halskanten. Sticka 1 v rm på avigs. Byt till fg 1 och sticka 5 v slätst, 1 v rm på  avigs (till vikvarv) och 8 v 
 slätstickning. Maska av ganska löst. Vik kanten dubbel i vikvarvet mot avigsidan och sy fast den. Markera för knapparna, den 
 översta och nedersta ca 1 cm från kanten, de övriga med jämna mellanrum. Sticka den andra framkanten på samma sätt, men 
 maska av 3 m för knapphålen mitt över markeringarna. Maska av på 2:a v. På nästa v läggs 3 nya m upp över hålen. Sticka 
 knapphål efter vikvarvet som passar mot räts. OBS! Knapphål på vänster framkant till pojke, och på höger framkant till 
 flicka. Vik kanten dubbel mot avigsidan över klippkanten och sy till den. Laska runt de dubbla knapphålen och sy i 
 knapparna. 

BYXOR (B) Börja överst i linningen, lägg upp 72(76)92(104)112(124) m med fg 1 och rundsticka nr 3. Sticka enligt diagram 1 till arb 
 mäter ca 8 cm. Varvet börjar mitt bak. Sticka 1 rätt v och öka 18(22)16(16)22(26) m jämnt fördelade över v 
 = 90(98)108(120)134(150) m. Sätt ett märke mitt fram och mitt bak = 45 (49)54(60)67(75) m till var del. Låt märktrådarna 
 följa med hela arb. Byt till rundst nr 3.5 och sticka runt i slätst och fg 1. Sticka byxan högre bak enl följande: Börja 6 m 
 före märket, sticka 12 m, vänd och sticka 18 m, vänd och sticka 6 m mer före varje vändning, totalt 3 (3)4(4)5(5) ggr 
 på var sida. Fortsätt runt med slätst över alla m. När den slätstickade delen mäter ca 14(15)16(16)17(18) cm mitt fram 
 ökas 1 m på var sida om de 2 mittmaskorna, mitt fram och mitt bak på vartannat v totalt 3(3)3(4)4(4) ggr 
 = 102(110)120(136)150(166) m. Dela arb på mitten mellan märkena fram och bak = 51(55)60(68)75(83) m till varje ben. 
 Sticka benen färdiga var för sig runt på strumpst nr 3.5 och minska 2 m på insidan av benet med ca 1(1)1(1½)1½(1½) cm 
 mellanrum totalt 4(6)7(10)12(14) ggr = 43(43)46(48)51(59) m. När benet mäter ca 4½(6½)9½(14½)18½(21½) cm 
 minskas 8(6)6(6)7(12) m jämnt fördelade över v. Byt till fg 2 och sticka 1 v rm, 1 v am. Byt till fg 1 och sticka 1 rätt v. 
 Resten av benet stickas i fg 1. Byt till strumpst nr 3 och sticka mudd enligt diagram 1 i ca 3 cm. Vänd 
 på arb och sticka vidare på samma sätt, men med avigsidan ut i ca 4 cm, så att rätsidan kommer ut när kanten viks 
 dubbel mot rätsidan. Maska av ganska löst. 

MONTERING  Vik linningen dubbel och sy fast den. Trä i en resår i linningen. Vik upp mudden nedtill på byxan mot rätsidan.  

MÖSSA (C) Lägg upp 72(80)92(100) m med fg 1 på liten rundst nr 3 (eller strumpst nr 3) och sticka mönster enligt diagram 1. 
 Sticka till arb mäter ca 3(4)4(4½) cm, sluta helst efter 2 v med 2 rm, 2 am. Byt till rundst nr 3.5 (eller strumpst nr 3.5) 
 och sticka 1 rätt v och öka 1 m på alla strl. Byt till fg 2 och sticka 1 v rm och 1 v am. Sticka vidare med mönsterbård 
 enligt diagram 4. Börja mitt bak vid pil märkt mössa och välj strl. Upprepa rapporten v runt. Efter bården stickas resten 
 av mössan med ”knutluser” enligt diagram 2. Sticka runt till arb mäter ca 12-13(15)16(18) cm. Maska av alla m i rm (eller gör en 
 osynlig avm, se TIPS).   



MONTERING Om du gjort en vanlig avmaskning: Lägg mössan platt med varvbytet mitt bak och sy ihop mössan i toppen. Gör 6 små tofsar 
 i båda färgerna, ca 2½ cm i diameter. Tvinna eller virka en kort snodd och fäst den i tofsen. Fäst 3 tofsar i varje hörn och låt 
 dem hänga fritt.  

VANTAR (D) Vänster vante: Lägg upp 24(28)32(36) m med fg 1 på strumpst nr 3 och sticka mönster enligt diagram 1. Sticka till arb 
 mäter ca 3(4)5(5) cm, sluta helst efter 1 v med 2 rm, 2 am. Byt till strumpst nr 3.5 och sticka 1 rätt v. Byt till fg 2 och sticka 
 1 v rm, 1 v am. Byt till fg 1 (som resten av vanten stickas i) och sticka 2 v rätt. Sticka en hålrad: *1 omsl, 2 rm tills*, 
 upprepa *-* v runt. Efter hålraden stickas vanten i slätst. När vanten mäter ca -(-)1(1½) cm från hålraden stickas in en 
 markeringstråd över de sista -(-)4(5) m på v för tummen (det stickas ingen tumme på de 2 minsta str). Sticka till vanten 
 mäter ca 3½(4)5(6½) cm, eller önskad längd före minskningarna i toppen. Sätt ett märke i var sida av vanten och minska 
 1 m på var sida om märket genom att sticka 2 rm tills före märket och 2 vr rm tills efter märket varje v till det återstår 4 m. 
 Tag av tråden och drag den genom m och fäst väl. Tumme: Drag ur markeringstråden. Sätt upp m på strumpst och sticka 
 1 v slätst samtidigt som det plockas upp 1 m i var sida = 10(12) m. Sticka runt i slätstickning till mäter ca 1½(2) cm, 
 eller till önskad längd före minskningarna. Sticka 2 rm tills v runt. Sticka 1(2) v utan minskningar och på nästa v stickas 
 2 och 2 rm tills v runt. Tag av tråden och drag den genom m och fäst väl. Tvinna en snodd i fg 1 och trä genom hålraden. 
 Höger vante: Stickas på samma sätt, men med tummen i motsatt sida. 

SOCKAR (E) Lägg upp 24(28)32(36) m med fg 1 på strumpst nr 3 och sticka runt enligt diagram 1. Sticka till arb mäter ca 3(4)4½(5) cm, 
 och sluta helst efter 2 v med 2 rm 2 am. Sticka 1 rätt v med fg 1. Byt till fg 2 och sticka 1 v rm, 1 v am. Byt till fg 1 och 
 sticka resten av sockan i slätst med fg 1. Sticka 1 rätt v. Sticka en hålrad: *1 omsl, 2 rm tills*, upprepa *-* v runt. Sticka 
 3 v slätst. Sätt de mittersta 14(16)18(20) m på en tråd = ovansidan av foten. Fortsätt sticka slätst fram och tillbaka och 
 sticka häl över de resterande 10(10)14(16)m: Sticka till 1 m återstår i ena sidan, vänd och sticka till 1 m återstår i andra 
 sidan, vänd och sticka 1 m mindre på varje v till det återstår 4(4)6(6)m på mitten. Vänd och sticka 1 m mer på varje v 
 men ta upp tråden mellan sista mittmaskan och nästa m för att det inte ska bli hål. Sticka den vriden tills med nästa m. 
 Fortsätt på samma sätt till alla m är stickade. Fortsätt med slätst runt över alla m, men på första v minskas 4 m jämnt 
 fördelade = 20(24)28(32) m. När hela foten mäter ca 4(5)7(9½) cm eller önskad längd för minskningen till tån sätt ett 
 märke i var sida av arb med 10(12)14(16) m till var del. Minska för tån enl följande: minska 2 m innan märket genom 
 att st 2 rm tills, efter märket 2 vr rm tills. Upprepa i den andra sidan = 16(20)24(28) m. Sticka 2 v utan minskningar och 
 på nästa v minskas på samma sätt = 12(16)20(24)m återstår. Sticka 1 v utan minskningar och på nästa v minskas på samma 
 sätt = 8(12)16(20) m återstår. Sticka 1 v utan minskningar, den minsta strl är nu helt färdig. Minska på de 3 största strl 
 på samma sätt =8(8)12(16) m. Sticka vidare på de 2 största strl, 1 v utan minskningar och på nästa v minskas på samma 
 sätt = 8(8)8(12) m. Sticka endast på största strl 1 v utan minskningar och på nästa v minskas på samma sätt 
 = 8(8)8(8) m återstår. Klipp av tråden och drag den genom m. Sticka 1 socka till på samma sätt. Tvinna en snodd av 
 dubbelt garn och trä den genom hålraden. 

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. 
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= Fg.2 stickas rm
= Fg.2 stickas am

Teckenförklaring

Diagram 4
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