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SKRÅLLAN



91246 OMLOTTKOFTA
GARNKVALITÉ Skrållan (70% Extrafin Merinoull, 30% Mjölkfiber. Nystan ca 25 g = 100 m)
GARNALTERNATIV Baby Pascal, Gästrike 2 tr, Järbo 8/4, Nova, Mini Bomull
STORLEKAR 56(62)68(74)80(86) cl   
ÖVERVIDD Ca 54(56)58(60)64(68) cm. Plaggets mått.
HEL LÄNGD Ca 23(25)27(30)34(38) cm 
GARNÅTGÅNG Ca 100(100)100(150)150(200) g (fg 82008)    
STICKOR Nr 2.5 och 3
VIRKNÅL Nr 2.5
MASKTÄTHET Ca 27 m slätstickning på stickor nr 3 = 10 cm - eller anpassa grovleken på stickor så masktätheten stämmer.
DESIGN & TEXT Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se

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. 

FÖRKORTNINGAR  arb=arbetet, avm=avmaska, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, st=sticka/stickor, v=varv, ökn=ökning 

FÖRKLARINGAR Kantm: Yttersta m i var sida stickas rät alla v. 
             
BAKSTYCKE Lägg på st nr 3 upp 73(75)81(83)89(93) m och sticka rätstickning i 5 v. Övergå till sticka slätst. När arb mäter 
 22(24)26(28)30(32) cm, sätts de mittersta 19(21)21(23)23(25) m för nacken på en tråd eller nål och var sida stickas 
 för sig. Maska av ytterligare vartannat v 1-1 m för nacken. När arb mäter 24(26)28(30)32(34) cm avmaskas resterande m 
 för axeln. Andra sidan stickas lika, men åt motsatt håll. 

VÄNSTER FRAMSTYCKE Lägg på st 3 upp 67(69)75(77)83(87) m och sticka lika som bakstycket tills arb mäter 8(9)10(11)12(13) cm. Nu minskas 
 1 m i framkanten varje varv tills 25(25)28(28)31(32) m återstår. När arb mäter 24(26)28(30)32(34) cm avm resterande m
 för axeln. 

HÖGER FRAMSTYCKE Stickas lika som vänster framstycke, men åt motsatt håll.  

ÄRMAR Lägg på st nr 3 upp 39(41)43(45)47(49) m och sticka rätstickning i 5 v. Övergå till att sticka slätst. När arb mäter 3 cm ökas 1 m i 
 var sida vart 4:e v 11(12)13(13)15(16) ggr = 61(65)69(71)77(81) m. Lägg ökningarna tätare mot slutet om det behövs. 
 När arbetet mäter 14(16)17(18)20(22) cm avmaskas alla m, ej för fast. 

MONTERING Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt torka. Sy axelsömmarna. Framkanter: Plocka upp 
 från rätsidan på st nr 2.5, 1 m i varje varv och hoppa över ca vart 3:e varv. Börja nedtill på vänster framstycke och plocka 
 upp längs framkanten öka 1 i sista m och sätt en markeringstråd fortsätt plocka upp längs sneddningen, fortsätt längs 
 nacken på bakstycket och lika längs höger sida som vänster sida. OBS! Glöm inte att öka 1 m efter sneddningen på höger 
 sida. Sticka rätstickning i 5 varv. Öka på 2:a och 4:e varvet 1 m på var sida om markeringstråden (sticka dessa m räta). 
 Maska av, ej för fast. Snodd: Virka lm med virknål nr 2.5 i ca 20 cm, vänd och virka 1 varv fm. Sy fast snodden vid ökningen 
 i framkanten. Virka ytterligare 1 snodd och sy fast vid samma höjd i sidan (så man kan knyta snodden på framsidan). 
 Virka ytterligare 2 snoddar och sy fast dem ca 4 cm upp från nederkanten. Virka 4 snoddar och fäst på samma sätt på 
 insidan. Sy i ärmarna och beräkna ett ärmhålsdjup på ca 11(12)13(14)15(16) cm ner på var sida om axeln. 
 Sy ärm- och sidsömmar.  

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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