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91295 BASKERMÖSSA OCH HALSDUK I DUO
GARNKVALITÉ Duo (100% Akryl. Härvor ca 200 g = 312 m)
GARNALTERNATIV Hippie
STORLEK MÖSSA En storlek
HALSDUK Ca 24 x 185 cm inkl. frans
GARNÅTGÅNG MÖSSA
 Ca 60 g (fg 41030)
GARNÅTGÅNG HALSDUK
 Ca 200 g (fg 41030)
STICKOR Nr 8 (till halsduk)
STRUMPSTICKOR Nr 7 och 9 (till mössa)
RUNDSTICKA Nr 9, 40 & 60 cm (till mössa)
DESIGN & TEXT Järbo Garn AB E-POST patterns@jarbo.se
MASKTÄTHET Ca 13 m rätstickning på st nr 8 = 10 cm.
MASKTÄTHET Ca 12 m slätsticknig på st nr 9 = 10 cm

STICKFÖRKLARINGAR öhpt=överdragshoptagning (lyft 1 m, sticka nästa rm, drag den lyftade m över den stickade)

FÖRKORTNINGAR m=maska, st=stickor, rundst=rundsticka, strumpst=strumsticka, rm=rät maska, am=avig maska, v=varv, slätst=slätstickning,
 enl=enligt, ggr=gånger, ökn=ökning, öhpt=överdragshoptagning

TIPS & RÅD * För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan Du påbörjar ditt arbete.       
 * 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. Många föredrar att börja på ett nytt nystan
    genom att dra ut garnet inifrån nystanet.

MÖSSA Använd den längd på rundst som passar bäst i arbetet samt byt till strumpst när det är lämpligt.
 Lägg med strumpst nr 7 upp 44 m och sticka resår 1 rm, 1 am i 7 v. Byt till rundst nr 9 och sticka slätst samt öka 1 m på
 första v = (45 m). På nästa v ökas enl följande: Sticka 1 rm *öka 1 m sticka 5 rm* upprepa *-* 7 ggr, sluta med 1 ökn och 4 rm. 
 Upprepa dessa ökn varje v 4 ggr. OBS! Det blir 1 m mer mellan ökn och i slutet på varje v. Sticka vidare i slätst tills arb
 mäter ca 14 cm. Därefter börjar hoptagningen enl följande: *öhpt, 8 rm* upprepa *-* 8 ggr. Fortsätt med öhpt vartannat v
 till det återstår 9 m. OBS! Det blir 1 m mindre mellan varje minskning. Ta av tråden och dra garnet genom de återstående m och
 fäst tråden.

HALSDUK Börja med att mäta av 72 trådar ca 45 cm långa till frans. Lägg på st nr 8 upp 30 m och sticka rätstickning tills arb mäter
 ca 140 cm eller önskad längd. Maska av. Fäst alla trådar. Ta 3 trådar och vik dem på mitten och drag upp en ögla genom
 en m i kanten på sjalen, trä de lösa ändarna genom öglan och drag till. Knyt 12 fransar på varje kortsida.

 www.jarbo.se

Version 1

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 Janne Carlsson, Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
HÅR & MAKE UP Angelica Pennerdahl

FOTOMODELL Karoline Nieminen

ETT TACK TILL
KLÄDER & TILLBEHÖR B.Young — Sandviken, B.Young — Valbo Köpcentrum

MILJÖ Nya Herrgården — Högbo Bruk/Sandviken

Med reservation för eventuella tryckfel.
Se senasteversion på www.jarbo.se


