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91183 HÄRLIGT LUFTIGA TRÖJOR STICKADE MED 2 OLIKA GROVLEKAR PÅ STICKORNA
GARNKVALITÉ (A,B) Stella (80% Akryl, 10% Ull, 10% Mohair. Nystan ca 100 g = 550 m)
STORLEKAR (A,B) XS-S(M-L)L-XL
ÖVERVIDD (A)  Ca 120(130)138 cm. Plaggets mått (omkrets).
ÖVERVIDD (B)  Ca 103(112)119 cm. Plaggets mått (omkrets).
HEL LÄNGD (A)  Ca 63(65)67 cm. Plaggets mått.
HEL LÄNGD (B)  Ca 61(63)65 cm. Plaggets mått.
GARNÅTGÅNG (A)  Ca 100(150)150 g (fg 45004)
GARNÅTGÅNG (B)  Ca 150(150)200 g (fg 45010)
STICKOR (A) Nr 9 och 10
STICKOR (B) Nr 6 och 7
IDÈ Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se
DESIGN & TEXT Soolorado / Sanna Mårdh Castman E-POST freelance.designer.sanna@jarbo.se

MASKTÄTHET (A) Ca 12 m och 15 v slätst på st nr 10 = 10 x 10 cm – eller anpassa grovleken på stickor så masktätheten stämmer.  
MASKTÄTHET (B) Ca 14 m och 19 v slätst på st nr 7 = 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 plagg 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 masktäthetheten.     

FÖRKORTNINGAR am=avig maska, arb=arbetet, avigs=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, enkelintagning= enkelint,  framst=framstycke,  
 kantm=kantmaska, m=maska/maskor, omsl=omslag, rest=resten, rm=rät maska, räts=rätsidan, slätst=slätstickning, 
 st=sticka/stickor, tills=tillsammans, v=varv, v:s= varvs, ökn=ökning 

FÖRKLARINGAR Plagg A: Extra rymlig modell. Plagg B: Rymlig modell.  
 Enkelint: I början av v: Sticka ihop 2 m rätt i de bakre maskbågarna. I slutet av v: Sticka ihop 2 m rätt.  
 Kantm: Yttersta m i var sida stickas rät alla v. 
 
BAKSTYCKE  Lägg på st nr 9 (A) alt 6 (B) upp 78(84)90 m och sticka resår 1 rm 1 am i ca 3½-4 cm (1:a v = avigs). Byt till st nr 10 (A) 
 alt. 7 (B) och sticka slätst innanför kantm i var sida, rest av arb. Minska på första v slätst 4(4)5 m jämnt fördelat 
 = 74(80)85 m. När arb mäter ca 56(58)60 cm börja snedda för axeln genom att avm vartannat v 5-5-5-4-4(5-5-5-5-5)
 6-6-5-5-5 m. Samtidigt med den 4:e axelavm avm för nacken de mittersta 22(24)25 m och sticka klart var sida för sig. Avm 
 ytterl vartannat v 3 m för nacken.  

FRAMSTYCKE  Stickas lika bakst men när arb mäter ca 51-52(53-54)55-56  cm avm för halsen de mittersta 10(12)13 m och sticka var 
 sida för sig. Avm ytterl vartannat v 3-2-1-1-1-1 m för halsringningen. OBS! Glöm inte att börja snedda för axeln vid 
 samma höjd och på samma sätt som på bakst.  

MONTERING Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop höger axelsöm. Halskant: Plocka 
 från räts med st 9 (A) alt. 6 (B) upp ca 68(72)76 m runt halsringn och sticka resår 1 rm 1 am, innanför kantm i var sida
 i ca 2½ cm. Gör sista v från avigs och maska av i resårst. Sy ihop vänster axel. Mät ut ärmhål på fram och bakstycke. 
 Ärmhålsdjupet ska vara ca 17-18 (18-19) 19-20 cm.  

ÄRMAR Plocka från räts med st 9 (A) alt. 6 (B) upp ca 48(50)52 m utmed det utmätta ärmhålet och sticka resår 1 rm 1 am, 
 innanför kantm i var sida, rest av arb. OBS! Hoppa över ca vart 4:e v när du plockar upp. När arb mäter ca 4 cm görs en 
 enkelint i var sida innanför kantm. Upprepa int med 3 cm:s mellanrum ytterl 2(5)5 ggr, därefter med 4 cm:s mellanrum 
 7(5)5 ggr = 28(28)30 m på stickan. När ärmen mäter ca 40(41)42 cm maska av i resårst. OBS! Vill man ha en längre ärm 
 fortsätter man sticka till önskad längd innan man maskar av. Si ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Fickor: 
 Sticka 2 likandana. Lägg på st 9 alt. 6 upp 13 m och sticka 1 rätt v (=avigsidan och sömsmån.) Sticka därefter slätst innanför 
 kantm i var sida. När arbetet mäter ca 10 cm stickas resår 1 rm, 1 am innanför kantm i var sida i 2 cm. Maska av i resår, sista v 
 från avigs. Sy fast fickorna på framst ca 2 cm ovanför resåren nedtill och ca 9-10 in från var sida. Använd kantm + det första 
 rätstickade varvet som sömsmån. 

TVÄTTRÅD På alla våra banderoller finner Du tvättrådsrekommendationer för garnkvalitén. För färdig produkt rekommenderar vi
 skonsam tvätt. Stickade plagg tvättas med avigsidan utåt. 

GARNUPPLYSNING
Järbo Garn AB TEL 026-27 30 30 E-POST info@jarbo.se 
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