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91279  BASker, tuBhALSduk och AxeLvärMAre 
GArNkvALItÉ  Smilla (33% Mohair, 32% Premium Akryl, 23% Polyester, 12% Polyamid. Nystan ca 50 g = 80 m)

BASker:
StorLek  Huvudomkrets ca 56-60 cm.    
GArNÅtGÅNG  
Fg. 1  Ca 100 g (fg 17003)   
ruNdStIckA  Nr 4.5 och 5.5 (60 cm)
StruMPStIckor  Nr 5.5

tuBhALSduk: 
StorLek  höjd: Ca 45 cm. omkrets: Ca 70 cm. Plaggets mått
GArNÅtGÅNG  
Fg. 1  Ca 150 g (fg 17003)
ruNdStIckA  Nr 7.5 (60 cm)
vIrkNÅL  Nr. 7

AxeLvärMAre:     
StorLekAr  Axelvidd: Ca 120(131) cm (inkl. arm). Plaggets mått
 Längd: Ca 30(35) cm. Plaggets mått

GArNÅtGÅNG  
Fg. 1  Ca 100(125) g (fg 17003)
Fg. 2  Ca 50(75) g (fg 17002)
ruNdStIckA  Nr 7.5  (60 och 80 cm), samt 1 flätsticka
vIrkNÅL  Nr 7

deSIGN & text  Jette Magnussen, byMAGNUSSEN. e-PoSt freelance.designer.jette@jarbo.se
ÖverSättNING  Let´s Knit.design/Anne Jonsson

MASktäthet - BASker  Ca 14 m x 20 v slätst med avigs utåt på st nr 5.5 = 10 x 10 cm. 

MASktäthet - tuBhALSduk
 och AxeLvärMAre  Ca 12 m x 16 v slätst med avigs utåt på st nr 7.5 = 10 x 10 cm. Eller anpassa till den grovlek du bör ha för att hålla 

masktätheten.

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, dra ut garnet inifrån nystanet.

FÖrkLArINGAr  1 ökn: tag upp tråden mellan två m, sätt den på vänster sticka och sticka den rät eller avigt så den passar på arb. 
 1 int: 2 m tills rätt. 
 1 ödht: Lyft 1 m som om den skulle stickats rät, sticka 1 rm, drag den lyfta m över den stickade. 
 Slätst med räts utåt: Rät på räts, avigt på avigs. 
 Slätst med avigs utåt: Avigt på räts, rät på avigs. 

vIrkFÖrkLArINGAr  Luftmaska (lm): Gör en ögla = 1:a lm, stick ner nålen i öglan *1 omslag om nålen, drag omslaget genom öglan på 
nålen*, upprepa från *-* till önskat antal lm. 

 Smygm (sm): Stick ned nålen i en m från föregående v, 1 omslag om nålen, drag upp 1 ögla och drag denna genom 
öglan på nålen. 

 Fast maska (fm): Stick ned nålen i en m från föregående v, 1 omslag om nålen, drag upp 1 ögla, 1 omslag om nålen, 
drag igenom de 2 öglorna på nålen. 

 kräftmaska: (kräftm): virka fm från vänster till höger. 

FÖrkortNINGAr  Int=intagning, ödht=överdragshoptagning, ökn=ökning, m=maska, am=avig, rm=rät, fm=fast maska, lm=luftmaska, 
dbst=dubbelstolpe, kräftm=kräftmaska, sm=smygmaska 

MÖNSter A Flätmönster: stickas från slätstickningens avigs. 
 v. 1: *10 rm, 4 am (= fläta)*, upprepa *-*.
 v. 2: *10 rm, 4 am*, upprepa *-*.
 v. 3: *10 rm, fläta: sätt 2 am på en fläts framför arb, sticka 2 am och därefter 2 am från flätst*, upprepa *-*.
 v. 4: *10 rm, 4 am*, upprepa *-*.

 Musch: Virka i samma m från räts enl. följande: 1 fm, 2 lm, *1 ofärdig dbst: 2 omslag om nålen, sätt ner nålen i m, 
 1 omslag om nålen, drag upp 1 m genom m, 1 omslag om nålen och drag igenom de 2 första m på nålen, 1 omslag om 

nålen och drag igenom de 2 nästa m på nålen*, upprepa *-* totalt 6 ggr = 7 m på nålen, 1 omslag och drag igenom alla 
m på nålen, 2 lm, 1 fm i m.
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BASker  Lägg upp 6 m med fg. 1 på strumpst nr 5.5 och sticka runt i v från avigs. 1:a v = avigs.
 v. 1: *1 rm, 1 ökn*, upprepa *-* totalt 6 ggr = 12 m.
 v. 2: *2 rm, 1 ökn*, upprepa *-* totalt 6 ggr = 18 m.
 v. 3: *3 rm, 1 ökn*, upprepa *-* totalt 6 ggr = 24 m.
 v. 4: *4 rm, 1 ökn*, upprepa *-* totalt 6 ggr = 30 m.
 v. 5: *3 rm, 2 am (börja flätan), 1 ökn *, upprepa *-* totalt 6 ggr = 36 m.
 v. 6: *3 rm, (fläta 4 m: 1 ökn, 1 am, 1 ökn, 1 am), 1 rm*, upprepa *-* totalt 6 ggr = 48 m.
 v. 7: *4 rm, 4 am (= fläta), 1 ökn *, upprepa *-* totalt 6 ggr = 54 m.
 v. 8: *5 rm, fläta: sätt 2 am på flätst framför arb, 2 am, sticka därefter 2 am från flätst, 1 ökn*, upprepa *-* totalt 
 6 ggr = 60 m.
 v. 9: *6 rm, 4 am (fläta), 1 ökn*, upprepa *-* totalt 6 ggr = 66 m.
 v. 10: *8 rm, 4 am, 1 ökn *, upprepa *-* totalt 6 ggr = 72 m.
 v. 11: *9 rm, fläta som på 8:e v, 1 ökn*, upprepa *-* totalt 6 ggr = 78 m.
 v. 12: Fortsätt öka på varje v, genom att öka maskantalet mellan varje ökn och tills det är 26 rm mellan 2 flätor = 30 m 

upprepas 6 ggr = totalt 180 m på v. Sticka därefter rakt upp. När baskern mäter 20 cm från mitten och ut/radie görs int 
varje v enl. följande:

 1:a int: **(2 rm, 2 m tills rät), upprepa (-) 6 ggr, 2 rm, fläta: 4 m**, upprepa **-** totalt 6 ggr = 144 m.
 2:a int: **1 rm, (2 rm, 2 m tills rät), upprepa (-) 4 ggr, 3 rm, fläta: 4 m**, upprepa **-** totalt 6 ggr = 120 m.
 3:e int: **1 rm, 2 m tills rät, (2 rm, 2 m tills rät), upprepa (-) 3 ggr, 1 rm, fläta: 4 m**, upprepa **-** totalt 6 ggr = 

96 m.
 oBS! Vänd baskern så att slätstickningens avigs blir räts. 
 Byt till rundst nr 4.5 och sticka runt i slätst med räts utåt. Baskerns nederkant viks dubbelt inåt, fortsätt med flätor som 

tidigare, men sticka slätst med räts utåt istället.
 4:e int: **1 rm, 2 m tills rät, (2 rm, 2 m tills rät), upprepa (-) 2 ggr, 1 rm, fläta i slätst: 4 m**, upprepa **-** totalt 
 6 ggr = 78 m. Sticka till kanten mäter ca 12 cm. oBS! Se till att garnet räcker till en stickad snodd för baskerns topp. 

Maska av rät ej för fast. 
 Stickad snodd: Lägg upp 4 m på strumpst nr 4.5 och sticka en snodd enl. följande: *Sticka 4 rm, skjut m tillbaka till 

stickans början utan att vända, lägg garnet bakom arb och drag åt *, upprepa *-* tills snodden mäter ca 15 cm. Knyt en 
lös knut på snodden och sy fast den i baskerns topp. Sy fast nederkanten utmed baskerns avigs, = dubbel kant.

tuBhALSduk  Lägg upp 84 m med fg. 1 på rundst nr 7.5, ej för fast, och sticka runt i v från avigs. 1:a v = avigs.  Strik flätmönster enl. 
mönster A, upprepa **-** totalt 6 ggr på v. Sätt en markering där v börjar. Sticka till arb mäter 45 cm, sluta med 4:e v 
på mönstret, klipp ej av garnet. oBS! Det skall vara ca 22 g kvar av nystanet för virkning av kanten. 

 oBS! Vänd tuben så slätstickningens avigs blir räts.  
 kanter med muscher: Virka med virknål nr 7 från räts 1 v fm med muscher, utanför varje fläta: *virka 1 fm mellan flätans 

1:a och 2:a m, virka därefter en musch i samma m mitt i flätan, se förklaring, 1 fm mellan flätans 3:e och 4:e m, 10 fm 
utmed kanten på slätstickningens avigs*, upprepa **-** totalt 6 ggr. Tag av garnet och fäst. Virka en likadan kant utmed 
tubens andra sida. 

AxeLvärMAre  Lägg upp 132(152) m med fg. 2 på rundst nr 7.5, ej för fast, och sticka runt i v från avigs. 1:a v = avigs. Sticka flätmönster 
enl. mönster A. Sätt en markering där varvet börjar. Dela in m enl. följande: *(upprepa flätmönstret enl. mönster A *-* 
3 ggr, 10 rm, sticka därefter flätor vid armen: **4 am = fläta, 1 rm**, upprepa **-** totalt 2(4) ggr, 4 am = fläta,)*. 
Upprepa indelningen *(---)* en gång till på v. Byt till fg. 1, när arb mäter ca 7(8) cm, (obs, det skall vara ca 15(22) 
gram kvar av nystanet till virkad nederkant), och sticka till arb mäter 12(14) cm. Därefter görs int i var sida för axlar 
enl. följande: *1 int, sticka fram till 2 m innan de 3(5) flätorna vid armen, 1 ödht, sticka de 3(5) flätorna vid armen, 
som är genomgående och stickas över axlarna*, upprepa int *-* en gång till = 4 int på v. Upprepa därefter int vartannat 
v tills det är 20(12) m kvar mellan de 3(5) flätorna i var sida vid armar och axlar = totalt 68(72) m. Sluta med mönstrets 
4:e v. Maska av ej för fast.

 kant upptill: Virka med virknål nr 7 och fg. 1, från räts 1 v fm utmed kanten upptill, sluta med 1 sm. Virka därefter 1 v 
kräftm, sluta med 1 sm i 1:a m. Se till att kanten inte drar eller yvar sig. oBS! Vänd arb så att slätstickningens avigs blir 
räts. 

 Kant med muscher nertill: Virka med virknål nr 7 och fg. 2, från räts 1 v fm med muscher enl. följande: *(börja vid de 
3(5) flätorna vid armen, **virka 1 fm mellan flätans 1:a och 2:a m, virka därefter 1 musch i samma m mitt i flätan, 

 se förklaring, 1 fm mellan flätans 3:e och 4:e m, 1 fm mellan flätorna*, upprepa *-* totalt 2(4) ggr, 1 fm mellan flätans 
1:a och 2:a m, 1 musch mitt i flätan, 1 fm mellan flätans 3:e och 4:e m **, virka därefter utmed kanten på slätstickningens 
avigs: *10 fm, 1 fm mellan flätans 1:a och 2:a m, 1 musch mitt i flätan, 1 fm mellan flätans 3:e och 4:e m*, upprepa *-* 
ytterligare 2 ggr, 10 fm)*. Upprepa *(---)* en gång till på v, avsluta med 1 sm. Tag av garnet. 

MoNterING  Lägg plaggen mellan våta dukar och låt dem torka.
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