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91259 RätSticKAt tiLL bAby  
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 - cENtiLÅNG 38(44) | 50(56-62)68-74| (80-86)92-98 cl
StORLEKAR - ÅLDER Barn födda före v 38 | 0-1(1-4)4-9 mån | (9-1½)1½-3 år

KOFtA
ÖVERViDD Ca 38½(41)46(50)54(58)60 cm
HEL LäNGD Ca 18½(21½)23(25)27(29)33 cm
GARNÅtGÅNG Ca 125(125)150(150)150(200)200 g (fg 1: 82006)
   Ca 25(25)25(25)25(25)25 g (fg 2: 82008)
 Restgarn av brunt (t.ex. Mini Bomull färg 007)
SticKOR Nr 3
ViRKNÅL Nr 3
tiLLbEHÖR Avmaskningsnål, 4 knappar (ca 20 mm i diam)

VäSt
ÖVERViDD Ca 38½(41)46(50)54(58)60 cm
HEL LäNGD Ca 18½(21½)23(25)27(29)33 cm
GARNÅtGÅNG Ca 75(75)100(100)100(125)150 g (fg 3: 82004)
    Ca 25(25)25(25)25(25)25 g (fg 4: 82009)
SticKOR Nr 3
StRUMPSticKOR Nr 2.5 (2 st)
ViRKNÅL Nr 3
tiLLbEHÖR Avmaskningsnål

MÖSSA
StORLEKAR Ca 36(38)40(42)46(50)52 cm (huvudomkrets)
GARNÅtGÅNG Ca 25(50)50(50)50(50)50 g (fg 5: 82001)
StRUMPSticKOR Nr 2.5
tiLLbEHÖR 2 knappar (ca 10 mm i diam)

SOcKOR
FOtLäNGD Ca 6(7)8(9)10(13)15 cm
GARNÅtGÅNG Ca 50(50)50(50)50(50)50 g (fg 5: 82001)
StRUMPSticKOR Nr 2.5
tiLLbEHÖR 4 knappar (ca 10 mm i diam) 
DESiGN & tEXt Maja Karlsson E-POSt freelance.designer.maja@jarbo.se

MASKtätHEt Ca 30 m och 54 v i rätst på st nr 3 = 10x10 cm  – eller anpassa grovleken på stickor så masktätheten stämmer.

StORLEKSGUiDE Järbo Garn storleksguide: Barnkläder mäts i centilong. Storlek 38, 44 (prematur), 50 cl (0-1 mån) till 170 centilong
 (ca + 14 år). Barnets hela längd mäter du för att få fram rätt centilångstorleken. Rörelsevidden på plagg i våra 
 stickbeskrivningar varierar beroende på plaggtyp och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att Du först mäter
 alla mått direkt på kroppen. Därefter bestämmer Du själv hur mycket rörelsevidd du vill att plaggets ska ha.  

tiPS & RÅD  * För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen 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 am=avig maska, avigs=avigsidan,  cm=centimeter, framst=framstycke, m=maska/maskor, rm=rät maska, räts=rätsidan, 
 rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, v=varv, vrm= vriden rätmaska, lm=luftmaska, fm=fast maska, 
 st= stolpe, hst=halvstolpe, sm=smygmaska 

FÖRKLARiNGAR Rätstickning: Räta maskor samtliga varv. Öka 1 m: Sticka 1 rm i främre delen av maskbågen, och 1 rm i bakre delen av 
 maskbågen, i en och samma maska. Magisk ring: Se bilder på sista sidan. 

ViRKFÖRKLARiNGAR Luftmaska (lm): Omslag, dra garnet genom m. Fasta maskor (fm): Nedtag i nästa m, omslag, dra igenom garnet (= 2 m på nålen), 
 omslag, dra garnet genom båda m. Stolpe: 2 omslag, nedtag i nästa m, omslag, dra igenom garnet (= 4 m på nålen), 
 omslag, dra garnet genom 2 m (= 3 m på nålen), omslag, dra garnet genom 2 m (= 2 m på nålen), omslag, dra garnet 
 genom alla m. Halvstolpe (hst): Omslag, nedtag i nästa m, omslag, dra igenom garnet (= 3 m på nålen), omslag, dra 
 garnet genom alla m. Smygmaska (sm): Nedtag i nästa m, omslag, dra igenom garnet (= 1 m på nålen).  
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KOFtA - bAKStycKE Lägg med fg 1 på st nr 3 upp 58(62)70(76)82(86)90 m. Sticka rätst i 16½(19½)21(23)25(27)31 cm. ObS! Avsluta med ett varv 
 på avigsidan. Sticka 19(21)23(25)27(29)30 rm och för över dem till en maskhållare. Maska av 20(20)24(26)28(28)30 m. Sticka de 
 19(21)23(25)27(29)30 återstående rm, och fortsätt att sticka rätstickning i ytterligare 2(2)2(2)2(2)2 cm. Maska av. Plocka upp 
 de 19(21)23(25)27(29)30 m från maskhållaren och sticka ytterligare 2(2)2(2)2(2)2 cm rätstickning. Maska av. 

VäNStER FRAMStycKE Lägg med fg 1 och st nr 3 upp 34(36)40(43)46(48)50 m. Sticka rätstickning i 14½(16½)18(20)22(24)28 cm. Avsluta 
 med ett varv på rätsidan! ObS! Samtidigt stickas 4 knapphål vid: 2 cm, 5½ cm, 9 cm, 12½ cm(1½ cm, 6 cm, 10½ cm, 15 cm)
 1½ cm, 6½ cm, 11½ cm, 16½ cm(2½ cm, 7½ cm, 12½ cm, 17½ cm)2 cm, 8 cm, 14 cm, 20 cm(3 cm, 9 cm, 15 cm, 21 cm)
 2 cm, 10 cm, 18 cm, 26 cm. Knapphålen görs så här: Varv 1 (räts): 2 rm, 1 omsl, 2 rm tills, rm varvet ut. Nästa varv 
 (avigt): Omslaget stickas som en vanlig maska och bildar då ett knapphål. Maska av 15(15)17(18)19(19)20 maskor avigt i början
 av nästa varv. Då återstår 19(21)23(25)27(29)30 maskor. Sticka ytterligare 4(5)5(5)5(5)5 5 cm i rätstickning. Maska av. 

HÖGER FRAMStycKE Lägg med fg 1 och st nr 3 upp 34(36)40(43)46(48)50 m. Sticka rätstickning i 14½(16½)18(20)22(24)28 cm. 
 ObS! Avsluta med ett varv på avigsidan. Maska av 15(15)17(18)19(19)20 m i början av nästa varv. Då återstår 
 19(21)23(25)27(29)30 m. Sticka ytterligare 4(5)5(5)5(5)5 cm i rätstickning. Maska av. 

äRMAR Lägg med fg 1 och st nr 3 upp 45(54)57(60)66(72)78 m. Sticka rätstickning i 10(12)15(17)18(21)24 cm. Maska av.                                   

FicKA (äPPLE) Gör en magisk ring med fg 2 och virknål nr 3. 
 Varv 1: Virka 3 lm (1:a st). Virka sedan 11 st om ringen och dra åt. Slut ringen genom att virka en sm i den 3:e lm = 12 st.
 Varv 2: Virka 3 lm, sedan 2 st i varje st, sluta med 1 sm i den 3:e lm = 24 st. 
 Varv 3: Virka 3 lm, 2 st i nästa st, *1 st i nästa st, 2 st i nästa st* upprepa *-* varvet ut. Sluta med 1 sm i den 3:e lm = 36 st.
 Varv 4: Virka 1 lm, 1 fm i nästa st, 2 hst i nästa st, 2 st i var och en av de 2 följande st, 1 st i nästa st, 2 st i nästa st, 
 1 hst i nästa st, 1 fm i nästa st, virka 1 sm i var och en av de följande 5 st, 2 hst i nästa st, 2 st i nästa st, 2 fm i följande st, 
 gör en sm mellan de 2 följande st (äpplets mittpunkt nedtill). Hoppa över 1 st, 2 fm i följande st, 2 st i nästa st, 2 hst 
 i nästa st, virka 1 sm i var och en av de följande 5 st, 1 fm i nästa st, 1 hst i nästa st, 2 st i nästa st, 1 st i följande st, 
 2 st i varje st 2 ggr, 2 hst i nästa m, 1 fm i var och en av de 2 följande st, gör 1 sm mellan de följande 2 st.  
 Varv 5: Virka fm i samtliga m. Slut ringen med 1 sm.  
 Fäst garnet. Stjälk: Stick ned nålen i mitten av äpplets ovansida och hämta upp en ögla med brunt garn. Virka sedan 8 lm.
 Virka 1 sm i 2:a lm från nålen. Virka tillbaka längs stjälken med 6 sm. Fäst åter i äpplet med 1 sm. Dra igenom garnet och fäst. 

MONtERiNG Sy axelsömmarna. Sy sidosömmarna nedifrån och upp så att du lämnar ett hål på 7½(9)9½(10)11(12)13 cm upptill (ärmhål). 
 Vik ärmen dubbel och sy ihop. Sy i ärmen i ärmhålet så att ärmsömmen hamnar parallellt med sidosömmen. Sy i knapparna 
 så att de matchar knapphålen. Sy på fickan (se bild på omslaget.) 

VäSt - bAKStycKE Lägg med fg 3 och st nr 3 upp 58(62)70(76)82(86)90 m. Sticka rätstickning i 11(12½)13½(15)16(17)20 cm. ObS! Avsluta 
 med ett varv på avigsidan. Maska av 6(6)7(7)9(9)9 m för ärmhål i början på de 2 följande varven = 46(50)56(62)64(68)72 m. 
 Sticka rätstickning i 5½(7)7½(8)9(10)11 cm. ObS! Avsluta med ett varv på avigsidan. Sticka 11(13)15(17)17(17)18 rm 
 och för över dem till en avmaskningsnål eller tråd. Maska av 24(24)26(28)30 (34)36 maskor. Sticka de 11(13)15(17)17(17)18 
 återstående rm, och fortsätt att sticka rätstickning i ytterligare 2(2)2(2)2(2)2 cm. Maska av. Plocka upp de 11(13)15(17)17(17)18 
 m från avmaskningsnålen/tråden och sticka ytterligare 2(2)2(2)2(2)2 cm rätstickning. Maska av. 

VäNStER FRAMStycKE Lägg med fg 3 på stickor nr 3 upp 29(31)35(38)41(43)45 m. Sticka rätstickning i 11(12½)13½(15)16(17)20 cm. ObS! Avsluta 
 med ett varv på avigsidan. Maska av 6(6)7(7)9(9)9 m för ärmhål i början på nästa v23(25)28(31)32(34)36 m. Sticka rätstickning 
 i 3½(4)4½(5)6(7)8 cm. ObS! Avsluta med ett varv på rätsidan. Maska av 12(12)13(14)15(17)18 m avigt i början av nästa v.
 Då återstår 11(13)15(17)17(17)18 m. Sticka ytterligare 4(5)5(5)5(5)5 5 cm i rätstickning. Maska av. 

HÖGER FRAMStycKE Lägg med fg 3 och st nr 3 upp 29(31)35(38)41(43)45 m. Sticka rätstickning i 11(12½)13½(15)16(17)20 cm. ObS! Avsluta 
 med ett varv på rätsidan. Maska av 6(6)7(7)9(9)9 m för ärmhål i början på nästa varv = 23(25)28(31)32(34)36 m. Sticka 
 rätstickning i 3½(4)4½(5)6(7)8 cm. ObS! Avsluta med ett varv på avigsidan. Maska av 12(12)13(14)15(17)18 m i början 
 av nästa varv. Då återstår 11(13)15(17)17(17)18 m. Sticka ytterligare 4(5)5(5)5(5)5 cm i rätstickning. Maska av. 

SNODDAR (i-cORD) Lägg med fg 4 upp 3 m på strumpst nr 3. Snodden stickas med 2 strumpstickor. Sticka 3 rm. Vänd inte! Låt maskorna 
 glida över till den andra änden av stickan och sticka återigen 3 rm. På det här viset bildas en lång, slätstickad tub 
 (en s.k. I-Cord). Fortsätt så här tills snodden mäter 22 cm. Gör ytterligare en snodd. 

FicKA (HJäRtA) Varv 1: Lägg upp 17 lm med fg 4 och virknål nr 3. Virka 3 fm i 2:a lm från nålen, 6 fm, hoppa över 2 lm (hjärtats spets), 
 6 fm, 3 fm i sista lm. Vrid arbetet och fortsätt virka på andra sidan av lm-kedjan: 6 fm, (1 fm, 2 lm, 1 fm) i de 2 överhoppade 
 lm, 6 fm. Markera varvets början. 
 Varv 2: Virka 2 fm i samma fm 3 ggr, 5 fm, hoppa över 2 fm, 5 fm, 2 fm i samma fm 3 ggr, 7 fm, (1 fm, 2 lm, 1 fm) i de 
 2 överhoppade lm, 7 fm. 
 Varv 3: Virka *2 fm i samma fm, 1 fm*, upprepa *-* 3 ggr, 4 fm, hoppa över 2 m, virka 5 fm, *2 fm i samma m, 1 fm*, 
 upprepa *-* 3 ggr, 7 fm, (1 fm, 2 lm, 1 fm) i de 2 överhoppade lm, 8 fm. 
 Varv 4: Virka 1 fm, *2 fm i samma maska, 2 fm*, upprepa *-* 3 ggr, 2 fm, hoppa över 2 m, virka 4 fm, *2 fm i samma m, 
 2 fm*, upprepa *-* 3 ggr, 8 fm, (1 fm, 2 lm, 1 fm) i de 2 överhoppade lm, 9 fm. 
 Varv 5: Virka 2 fm, *2 fm i samma m, 3 fm*, upprepa *-* 3 ggr, 2 fm, hoppa över 2 m, virka 3 fm, *2 fm i samma m, 
 3 fm*, upprepa *-* 3 ggr, 9 fm, (1 fm, 2 lm, 1 fm) i de 2 överhoppade lm, 10 fm. Dra igenom tråden och fäst. 

MONtERiNG Fäst alla lösa trådar. Sy ihop sid- och axelsömmar. Sy fast snoddarna. Sy på fickan (se omslagets bild). 

MÖSSA ObS! Se FöRKLARINGAR hur du ska ”öka 1 m”. 
 Lägg med fg 5 upp 6 m på strumpst nr 2.5 och fördela jämnt på 3 stickor (2+2+2). 
 Varv 1: öka 1 m  i varje m = 12 m. 



 Varv 2: Rm. 
 Varv 3: öka 1 m i varje m = 24 m. 
 Varv 4: Rm 
 Varv 5: 1 rm, *öka 1 m, 3 rm*, upprepa *-* till 2 m återstår, 2 rm. 
 Varv 6: Rm. 
 Varv 7: 1 rm, *öka 1 m, 4 rm*, upprepa *-* till 3 m återstår, 3 rm. 
 Varv 8: Rm. 
 Varv 9: 1 rm, *öka 1 m, 5 rm*, upprepa *-* till 4 m återstår, 4 rm. 
 Varv 10: Rm. 
 Varv 11: 1 rm, *öka 1 m, 6 rm*, upprepa *-* till 5 m återstår, 5 rm. 
 Fortsätt med ökningar vartannat v enligt denna princip, tills det är sammanlagt 96(108)120(132)138(144)156 m på stickorna.
 Upphör med ökningarna och sticka rm tills arbetet mäter totalt 11(11)12(13)14(16)18 cm. 
 Kant: Från och med nu stickas mössan fram och tillbaka i rätstickning. 
 Vänd och sticka 1 v rätstickning. Lägg upp 14 nya m i slutet på varvet. 
 Sticka 4 v i rätstickning. 
 Knapphålsvarv: 4 rm, 1 omsl, 2 rm tills, rm varvet ut. 
 Sticka 11 varv i rätstickning. 
 Knapphålsvarv: 4 rm, 1 omsl, 2 rm tills, rm varvet ut. 
 Sticka 3 v i rätstickning. 
 Maska av. 

MONtERiNG Fäst lösa trådar. Sy i 2 knappar så att de matchar knapphålens placering. 

SOcKOR Sockorna stickas med spegelvänd knäppning.  
 Gör först en vänstersocka: Fot + Ovansida - vänstersocka + skaft – vänstersocka. Sedan en högersocka: Fot + Ovansida 
 – högersocka + skaft – högersocka. 
 Fot:
 Lägg med fg 5 upp 38(41)46(52)59(64)74 m på strumpstickor nr 2.5. Fördela maskorna på 4 stickor, så här:   
 7 +9+7+15 (8+9+8+16 )  9 +10+9+18  ( 10+10+10+22 )11+11+11+26 (12+12+12+28 )14+14+14+32
 Slut maskorna till en ring (försiktigt, så att maskorna inte vrids) och sticka runt så här: 
 Varv 1: Räta maskor. 
 Varv 2: Aviga maskor. 
 Upprepa varv 1 och 2 till arbetet mäter 2½(2½)2½(3)3(3)4 cm. 
 Sticka ytterligare 1 rätt varv. 
 Ovansida - Vänstersocka: 
 Nu ska ovansidan formas. övergå från att sticka rundstickning till att sticka fram och tillbaka, delvis med kortvarv. 
 Kortvarv 1: Vänd och sticka 16(17)19(20)22(24)28 rm, vänd. 
 Kortvarv 2: 8(8)9(9)10(11)13 rm, 2 rm tills, vänd. 
 Kortvarv 3: 8(8)9(9)10(11)13 am, 2 am tills, vänd. 
 Upprepa kortvarv 2 och 3, ytterligare 5(6)7(8)9(10)12 ggr. 
 Upprepa kortvarv 2 ytterligare 1 gång. 
 Avslutande varv: 8(8)9(9)10(11)13 am, 2 am tills, fortsätt utan att vända och sticka räta maskor varvet ut. I slutet av 
 varvet ska 9(9)10(10)11(12)14 nya maskor läggas upp. 
 Skaft - Vänstersocka: 
 Nu stickas resten av sockan fram och tillbaka, hela varv. 
 Stick 4 räta varv. 
 Knapphålsvarv: 2(2)2(3)4(4)4 rm, 1 omsl, 2 rm tills, sticka räta maskor varvet ut. 
 Sticka 9(9)(11)11(11)11 räta varv. 
 Knapphålsvarv: 2(2)2(3)4(4)4 rm, 1 omsl, 2 rm tills, sticka räta maskor varvet ut. 
 Sticka 3 räta varv. Maska av. 
 Ovansida - Högersocka: 
 Nu ska ovansidan formas. övergå från att sticka rundstickning till att sticka fram och tillbaka, delvis med kortvarv. 
 Kortvarv 1: Vänd och sticka 22(24)27(32)37(40)46 rm, 8(8)9(9)10(11)13 am, 2 am tills, vänd. 
 Kortvarv 2: 8(8)9(9)10(11)13 rm, 2 rm tills, vänd. 
 Kortvarv 3: 8(8)9(9)10(11)13 am, 2 am tills, vänd. 
 Korvarv 4: 8(8)9(9)10(11)13 rm, 2 rm tills, vänd. 
 Upprepa kortvarv 3 och 4, ytterligare 4(5)6(7)8(9)11 ggr. 
 Upprepa kortvarv 3 ytterligare 1 gång. 
 Avslutande varv: 8(8)9(9)10(11)13 rm, 2 rm tills, fortsätt utan att vända och sticka räta maskor varvet ut. I slutet av 
 varvet ska 9(9)10(10)11(12)14 nya maskor läggas upp. 
 Skaft - Högersocka: 
 Nu stickas resten av sockan fram och tillbaka, hela varv. 
 Sticka 4 räta varv. 
 Knapphålsvarv: 2(2)2(3)4(4)4 rm, 1 omsl, 2 rm tills, sticka räta maskor varvet ut. 
 Sticka 9(9)(11)11(11)11 räta varv. 
 Knapphålsvarv: 2(2)2(3)4(4)4 rm, 1 omsl, 2 rm tills, sticka räta maskor varvet ut. 
 Sticka 4 räta varv. Maska av. 
 
MONtERiNG Fäst lösa trådar. Sy i två knappar i varje socka, så att de matchar knapphålens placering. 
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1. Forma garnet till en ring genom att korsa den 
långa tråden över den korta. Den korta garnänden 
ligger i handen.

2. Stick in virknålen i ringen... 

4. Gör ett omslag... 6. Stick ner nålen i ringen (om båda 
trådarna) ...

9. ... =1 fm.

13. Avsluta med 1 sm i 
1:a fm. Dra ev lite till i 
den korta tråden.

Magisk ring - steg för steg

5. ...och dra garnet genom öglan (=1 lm).

8. Gör ett omslag och dra garnet genom båda m...

12. Arbetet sluter sig 
utan hål i mitten.

3. ...och dra garnet genom till en ögla.

7. ...och hämta upp garn (=2 m på nålen)...

11. Håll i arbetet och dra i den korta tråden så 
ringen blir mindre.

10. Fortsätt virka önskat antal fm runt 
ringen.


