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91220  LINNE OCH SJAL MED ÄRMAR I ZICK-ZACKMÖNSTER
LINNE (A)
GARNKVALITÉ  Elise (55% Bomull, 45% Akryl. Nystan ca 100 g = 330 m)
STORLEKAR XS(S)M(L)XL(2XL)
ÖVERVIDD Ca 80(87)95(104)115(126) cm. Plaggets mått.
HÖFTVIDD Ca 82(88)93(104)115(122) cm. Plaggets mått, ca 10 cm under midjan.
HEL LÄNGD Ca 62(63)64(65)66(67) cm  
GARNÅTGÅNG Ca 175(200)225(250)275(300) g (Fg 69002)
RUNDSTICKA  Nr. 3 och 3.5/40, 60 og 80 cm
VIRKNÅL Nr 3.5
TILLBEHÖR 4(4)4(4)5(5) st pärlemorknappar, 12 mm i diameter + 2 markörer.

SJAL (B)
GARNKVALITÉ  Elise (55% Bomull, 45% Akryl. Nystan ca 100 g = 330 m)
STORLEKAR XS-S(M-L)XL-2XL
VIDD PÅ BAKSTYCKET  Ca 39(42)45½ cm. Plaggets mått över bakstycket, utan ärmar. 
HEL LÄNGD Ca 58(58)67 cm. Plaggets längd exkl. krage 
GARNÅTGÅNG Ca 325(350)450 g (Fg 69002)
RUNDSTICKA  Nr. 3 og 3.5/ 40 och 60 cm.
VIRKNÅL Nr 3.5

MASKTÄTHET   Ca. 22 m och 32 v i mönster 3 (diagram) på st nr 3.5 = 10 x 10 cm. 
 1 rapport i zick-zack/mönster 2 på bredden = 9 cm x 2 rapporter på höjden ca 6½ cm på st nr 3.5 - eller anpassa 
 grovleken på stickor så masktätheten stämmer. 

DESIGN & TEXT  Jette Magnussen E-POST freelance.designer.jette@jarbo.se
ÖVERSÄTTNING  Karen Marie Vinje

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 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. 
                                *Om Du stickar efter ett diagam med många rader: Det underlättar att följa med i diagrammet om Du sätter 
  en linjal eller papper längs med den rad du stickar. 

FÖRKORTNINGAR  am=avig maska, avigs=avigsidan, arb=arbetet, avm=avmaska, bakst=bakstycke, fg=färg, framst=framstycke, ggr=gånger, 
 int=intagning/intagningar, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, omsl=omslag, rest=resten, resår=resårstickning, 
 rm=rät maska, räts=rätsidan, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, v=varv, ytterl=ytterligere, ökn=ökning, 
 öhpt=överdragshoptagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning  

FÖRKLARINGAR  1 omsl: Lägg garnet över stickan, 1, 2 eller 3 ggr enl beskrivningen. 
 1 ökn: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät eller avig som det passar i arb. 
 Vändvarv med dubbel m: Rätsidan: Sticka kragens m, vänd. Avigsidan: Lyft första m över på höger st som om den skulle 
 stickas avig, med garnet framför m (blir ett omslag), låt omsl vara kvar på st, drag samtidigt garnet stramt mot baksidan 
 så det lägger sig över den lyfta m. På nästa v från räts stickas den lyfta m och omsl rätt tills för att undvika att det blir hål i arb.
 Öhpt: Lyft 1 m rätt över på höger sticka, sätt tillbaka den på vänster sticka (den är nu vriden), sticka den vridna och 
 nästa m vriden rätt tills (=rätt i bakre maskbågarna). Döhpt: Lyft 1 m rätt över på höger sticka, sätt tillbaka den på 
 vänster sticka (den är nu vriden), sticka den vridna och nästa 2 m vridna rätt tills (=rätt i bakre maskbågarna). 
 Rätstickning: På rundsticka: *1 v rm och 1 v am*, upprepa *-*. När det stickas fram och tillbaka: Alla v stickas rm.
 
MÖNSTER  Mönster 1: Zick-zack (linne, nederkant). 
 När varvet stickas på rundst. Mönstret är delbart i rapport med 22 m till respektive 12 m. 
 Varv 1, 3: *1 omsl, 8 rm, 1 öhpt, 1 rm, 2 rm tills, 8 rm, 1 omsl, 1 rm*, upprepa *-* v ut (1 rapport = 22 m).  
 Varv 2 och alla jämna varv: Sticka alla m och alla omsl räta. 
 Varv 5: *1 omsl, 7 rm, 1 döhpt, 1 rm, 3 rm tills, 7 rm, 1 omsl, 1 rm*, upprepa *-* v ut (1 rapport = 20 m).  
 Varv 7, 9: *1 omsl, 7 rm, 1 öhpt, 1 rm, 2 rm  tills, 7 rm, 1 omsl, 1 rm*, upprepa *-* v ut. 
 Varv 11: *1 omsl, 6 rm, 1 döhpt, 1 rm, 3 rm tills, 6 rm, 1 omsl, 1 rm*, upprepa *-* v ut (1 rapport = 18 m).  
 Varv 13, 15: *1 omsl, 6 rm, 1 öhpt, 1 rm, 2 rm tills, 6 rm, 1 omsl, 1 rm*, upprepa *-* v ut. 

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 Angelica Pennerdahl

HÅR & MAKE UP Angelica Pennerdahl

TACK TILL:
Divas Boning — Gävle 

KLÄDER & TILLBEHÖR B.YOUNG — Sandviken
MILJÖ Stortorget — Gävle
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 Varv 17: *1 omsl, 5 rm, 1 döhpt, 1 rm, 3 rm tills, 5 rm, 1 omsl, 1 rm*, upprepa *-* v ut (1 rapport = 16 m).  
 Varv 19, 21: *1 omsl, 5 rm, 1 öhpt, 1 rm, 2 rm tills, 5 rm, 1 omsl, 1 rm*, upprepa *-* v ut. 
 Varv 23: *1 omsl, 4 rm, 1 döhpt, 1 rm, 3 rm tills, 4 rm, 1 omsl, 1 rm*, upprepa *-* v ut (1 rapport = 14 m).  
 Varv 25, 27: *1 omsl, 4 rm, 1 öhpt, 1 rm, 2 rm tills, 4 rm, 1 omsl, 1 rm*, upprepa *-* v ut. 
 Varv 29: *1 omsl, 3 rm, 1 döhpt, 1 rm, 3 rm tills, 3 rm, 1 omsl, 1 rm*, upprepa *-* v ut (1 rapport = 12 m).  
 Varv 31, 33: *1 omsl, 3 rm, 1 öhpt, 1 rm, 2 rm tills, 3 rm, 1 omsl, 1 rm*, upprepa *-* v ut. 
 Varv 34: Alla m och omsl stickas räta. 
 Dessa 34 varv är kanten nedåt när varven stickas runt på rundsticka. 

 Mönster 2: Zick-zack med rätstickning (sjal). 
 När det stickas fram och tillbaka på rundsticka. Maskantalet skall vara delbart med 22 m + 10 m och 5 m till 
 kant i var sida. 
 Varv 1, 3, 5 och 9: Sticka 3 rm, 1 omsl, 2 rm tills till hålkant, därefter stickas zick-zack: *1 omsl, 8 rm, 
 1 öhpt, 1 rm, 2 rm tills, 8 rm, 1 omsl, 1 rm*, upprepa *-* ytterl 4(4)5 ggr, sluta zick-zack-varvet med 1 omsl, 
 8 rm, 1 öhpt, 1 rm, 2 rm tills, 8 rm, 1 omsl och därefter hålkant: 2 rm tills, 1 omsl, 3 rm. 
 Varv 2, 4, 6 och 8: Sticka 5 rm (= hålkant), *sticka alla m och alla omsl avigt tills det finns 5 m kvar*, 5 rm 
 (= hålkant). 
 Varv 10 (avigs): Sticka alla m rätt. 
 Dessa 10 v = rapport som upprepas när man stickar fram och tillbaks på rundsticka. 

 Mönster 3, diagram: Strukturmönster (linne). 
 Maskantalet är delbart med 12 och 6 m. Se diagram. 
 

LINNE (A) Stickas runt i ett stycke upp till ärmhålet. Zick-zack nederkant: Lägg upp 352(374)396(418)462(484) m på rundst nr 3 och 
 sticka 1 v rm (1:a v = avigs). Byt till rundst nr 3.5 och sticka zick-zack enl mönster 1 = 16(17)18(19)21(22) rapporter. 
 När kanten är färdig, delas arb i bak- och framst. Sätt samtidigt en markering i sidan mellan 2 m i varje sida 
 = 96(102)108(114)126(132) m till bak- och framst. Hålrad: Sticka 1 v avigt, 1 v rät, därefter en hålrad enl följ: *2 rm tills, 
 1 omsl*, upprepa *-*. Därefter 1 v avigt, 1 v rät. På sista räta v minska 12(12)12(0)0(0) jämnt fördelat 
 = 180(192)204(228)252(264) m. Bak- och framst: Fortsätt i mönster 3 enl diagram, räkna ut mönstret till varje sida från 
 mitt fram och mitt bak. OBS! Se till så att det inte blir någon förskjutning i mönstret vid avm och ökn vid markörerna i 
 sidorna. När inte mönstret längre får plats över 4 m stickas slätst. Sticka därefter 1 int före och efter sidmarkering 
 vart 3:e(4:e)4:e(4:e)4:e(8:e) v totalt 8(7)7(7)7(4) ggr enligt följ: *Sidmarkering, 1 rm, 2 rm tills, sticka tills 3 m 
 innan m i nästa sida, 1 öhpt, 1 rm*, upprepa *-* ytterl 1 gång = 4 int på v = 148(164)176(200)224(248) m. Sticka 
 1(2)2(2)3(3) cm rakt upp och sätt en markering i varje sida = markering i midjan. Nu tas alla mått från denna markeringen. 
 Sticka ytterl 1(2)2(2)2(3) cm rakt upp. Därefter ökas enl följ: 1 ökn före och efter sidmarkeringen vart 6:e v 7(7)8(7)7(7) ggr 
 enl följ: *Sidmarkering, 1 rm, 1 ökn, sticka tills 1 m innan m i nästa sidan, 1 ökn, 1 rm*, upprepa *-* ytterl 1 gång  
 = 4 ökn på v = 176(192)208(228)252(276) m. När arb mäter 12(12)12(13)14(14) cm från markeringen i midjan, avm de 
 2 mittersta m på framst till sprund och det stickas nu fram och tillbaka på rundst. Fortsätt att öka vid sidmarkeringen. 
 När arb mäter 21(21)21(22)22(22) cm från markeringen i midjan, avm 5(5)6(6)7(8) m för ärmhål i varje sida från sidmarkeringen 
 = 10(10)12(12)12(16) m för vart ärmhål = 38(42)45(50)55(60) m för vart framst och 78(86)92(102)112(122) m för bakst. 
 Låt m på höger framst och bakst vila. Vänster framstycke: Fortsätt i mönster och avm ytterl 2,1,1(2,2,2,1)3,2,2,1,1
 (3,2,2,2,1)4,3,2,2,1,1(4,3,3,2,2,1,1) m vartannat v för ärmhål = 34(35)36(40)42(44) m. När arb mäter 23(23)23(24)26(26) cm 
 från markeringen i midjan, avm 8(9)10(12)12(13) m från sprundet i halskanten. Avm ytterl 4,3,3,2,2,1,1(4,3,3,2,2,1,1)
 4,3,3,2,2,1,1(4,3,3,2,2,2,1,1)5,3,3,3,2,2,1,1(5,4,3,3,2,2,1,1) m vartannat v mot halsen. När arb mäter 41(42)42(42)43(44) cm, 
 sätts de rest 10 m att vila för axeln. Höger framstycke: Stickas som vänster framst, men spegelvänt.  
 Bakstycke: Fortsätt i mönster och avm i var sida för ärmhål vartannat v 2,1,1(2,2,2,1)3,2,2,1,1(3,2,2,2,1)4,3,2,2,1,1
 (4,3,3,2,2,1,1) m = 70(72)74(82)86(90) m. När arb mäter 30(30)30(31)32(33) cm, avm de mittersta 30(32)32(34)36(38) m 
 för nacken och var sida stickas vidare för sig. Avm ytterl 3,2,2,1,1,1(3,2,2,1,1,1)3,2,2,2,1,1(4,3,2,2,1,1,1)4,3,2,2,2,1,1
 (4,3,3,2,2,1,1) m vartannat v mot nacken. När arb har samma längd som framst, sätts de rest 10 m att vila för axeln. 

MONTERING  Lägg arb med de angivna måtten mellan två fuktiga handdukar och låt dem torka. Sy axelsömmarna med maskstygn. 
 Knapphålskant: Höger sida: Med rundst nr 3, plocka upp från räts 24(24)24(24)30(30) m längsmed sprundets högra sida. 
 Sticka enl följ: 1 v rm från avigs, 2 v rm, 1 hålvarv: *2 rm tills, 1 omsl*, upprepa *-*. Sticka sedan 2 v rm, sticka ytterl 
 1 v rm från avigs samtidigt som alla m avmaskas. Vänster sida: Plocka upp 26(26)26(26)32(32) m upp längsmed sprundets 
 vänstra sida från räts och sticka 9 v rätt och ytterl 1 v rm från avigs samtidigt som alla m avmaskas. Halskant: Med rundst 
 nr 3 plockas ca 42(44)46(50)54(58) m upp längsmed kortsidan på sprundet och halskanten på höger framst, 
 ca 68(70)72(80)86(92) m i nacken på bakst, och ca 42(44)46(50)54(58) m längsmed halskanten och sprundets kortsida 
 på höger framst = ca 152(158)164(180)194(208) m. Sticka 4 v i rätst fram och tillbaka, sticka ytterl 1 v rm från avigs 
 samtidigt som det avmaskas. Ärmkanter: Med rundst nr 3 plockas ca 90(96)100(108)116(124) m upp längsmed kanten 
 på ärmhålet. Sticka 9 v rätst (*1 v rm, 1 v am*, upprepa *-*). Därefter stickas ytterl 1 v avigt, samtidig som det avmaskas. 
 Sticka den andra ärmkanten lika. Snodd: Virka en ca 150(150)165(165)180(180) cm lång snodd av lm med virknål nr. 3.5 
 och dubbelt garn. Drag snodden genom hålraden på höften, börja mitt fram. Knyt en knut i varje ände av snodden. 
 Sy i knapparna jämnt fördelat i sprundets vänstra sida. Använd hålraden i höger sida som knapphål. 
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SJAL MED ÄRMAR I ZICK-ZACK (B) 
 Stickas i ett stycke på tvären fram och tillbaka på rundst från den ena framkanten till den andra.  
 Höger sida: Lägg upp 141(141)163 m på rundst nr 3 och sticka 1 v rm (1:a v = avigs). Byt till rundst nr 3.5 och sticka 
 mönster 2. När 5(6)8 mönsterrapporter är stickade och arb mäter ca 17(20)26½ cm börjar ökn till kragen. Samtidigt 
 med att kragen stickas sätts m att vila för ärmhål och det stickas fram till mitt bak. Krage: Sticka kragen i rätst och 
 det övriga arb i mönster 2 enl följ: Ökn för krage och vändvarv: Sticka 1 ökn för kragen växelvis vart 4:e v och vart 6:e v. 
 Rätsidan, 1:a ökn: 3 rm, 1 omsl, 2 rm tills (= hålkant), sticka mönsterrapportens första 10 m i rätstickning enl följ: 
 1 omsl, 1 rm, 1 ökn, 7 rm, 1 öhpt. Därefter stickas mönstret vidare som hittills över de rest m. Avigs och följ v på avigs: 
 Sticka rm över kragens m.  
 2:a ökn: 3 rm, 1 omsl, 2 rm tills (= hålkant), 1 omsl, 1 rm, 1 ökn, 8 rm, 1 öhpt, sticka mönster v ut.   
 3:e ökn: 3 rm, 1 omsl, 2 rm tills (= hålkant), 1 omsl, 1 rm, 1 ökn, 9 rm, 1 öhpt, sticka mönster v ut.  
 Fortsätt att sticka ökn för kragen genom att öka antalet m rakt efter hålkanten = 12 ökningar totalt, 27 m till krage inkl. 
 hålkant och m från mönstret. Samtidigt med ökn stickas 1 vändvarv efter kragens m på var 10:e v (utanför den räta rillen 
 på mönstrets 10:e v), se förklaring ”Vändvarv med dubbel m”. När alla ökn för kragen är gjorda (= 153(153)175 m), stickas 
 kragen rakt upp till mitt bak – sätt en markering i var sida. Kragens vänstra sida: Stickas som höger sida, men 
 spegelvänt. Fortsätt att sticka rakt upp tills arb har samma mått som kragens andra sida. Sticka därefter 2 rm tills i stället 
 för att öka, växelvis vart 6:e v och vart 4:e v, samtidigt stickas vändvarv vart 10:e v. När kragen har samma längd från 
 mitt bak till början på kragen som i den motsatta sidan, stickas vidare i mönster 2 som i början med 5 m hålkant. 
 OBS! Samtidigt, när det är stickat 10(11)13 rapporter, sätts m att vila till ärmhål. Arb mäter ca 32½(35½)42½ cm, sluta 
 med 10:e v i mönstret. Ärmhål: Sätt därefter m att vila till ärmhål enl följ: Sticka 49(49)49 m, sätt de nästa 45(45)55 m 
 att vila till ärmhål (= 2 rapporter + 1 m) och sticka v ut som förut. Därefter stickas nedre delen och axeln var för sig på 
 båda sidorna av ärmhålet. Fortsätt i mönster, men lägg upp 1 m till kantm på varje del mot ärmhålet. Sticka 2 rapporter (= 20 v) 
 rakt upp till ärmhålets bredd. På 20:e v från avigs avm kantm mot ärmhålet. Lägg upp 45(45)55 nya m över de vilande 
 m och sticka mönster 2 över alla m, med undantag av kragens m. Bakstycke: Fortsätt att sticka krage och mönster i 
 6(6½)7 rapporter till mitt bak, sätt en markering. Arb mäter ca 59(63½)72 cm till mitt bak. Vänster sida: Stickas som 
 höger sida, men spegelvänt. Fortsätt att sticka ytterl 6(6½)7 rapporter för bakst (=hela bredden på bakst från ärmhål 
 till ärmhål) = 12(13)14 rapporter = ca 39(42)45½ cm, sluta med ett 9:e v i mönstret. OBS! Samtidigt stickas int och 
 vändvarv för kragens avslutning. Sätt m att vila som vid högra ärmhålet, sticka 2 rapporter på var sida av ärmhålet, 
 lägg upp nya m över de vilande m och fortsätt att sticka över alla m. Därefter stickas rakt upp i mönster tills arb har 
 samma längd som i högra sidan, sluta med varv 9 i mönstret, arb mäter totalt ca 118(127)144 cm. Byt till rundst nr 3, 
 sticka 1 v rm från avigs och avm alla m, inte för hårt. 

ÄRMAR  Börja mitt i ärmhålet under ärmen: Med rundst nr 3.5 plockas 7 m upp längsmed kanten på ärmhålet, 1 m i hörnet, 
 ärmhålets 45(45)55 vilande m i rätst, plocka upp 1 m i hörnet, 14 m längsmed kanten på ärmhålet vid axeln, 1 m i hörnet, 
 sticka de vilande 45(45)55 m i rätst längsmed ärmhålets andra sida, 1 m i hörnet och sluta med att plocka upp 7 m 
 längsmed kanten på ärmhålet under ärmen = 122(122)142 m. Fortsätt att sticka runt i rätst. När ärmen mäter 12 cm, 
 avm alla m, inte för hårt. Sticka den andra ärmen lika. 

MONTERING  Lägg sjalen mellan fuktiga handdukar och låt torka. 

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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