
91304
GARBO



91304 BARNTRÖJA MED FLÄTA, STICKAD FRÅN ÄRM TILL ÄRM
GARNKVALITÉ Garbo (53% Ull ”Superwash”, 47% Premium Akryl. Nystan ca 100 g = 278 m)
GARNALTERNATIV Twiggy
STORLEKAR - CENTILÅNG 92-98(104-110)116-122(128-134)146-152 cl
STORLEKAR - ÅR 1½-3(3-5)5-7(7-9)9-11 år
BRÖSTVIDD  Ca 60(62)66(72)84 cm. Plaggets mått.
ÄRMLÄNGD Ca 26(30)34(37)41 cm. Plaggets mått.
GARNÅTGÅNG  Ca 300(400)400(500)500 g (fg 96006)
RUNDSTICKA Nr 5 (80 cm) 
TILLBEHÖR Flätsticka, avmaskningsnål
VIRKNÅL Nr 4
MASKTÄTHET Ca 20 m x 26 v = 10 x 10 cm i dubbel moss-stickning 
 – eller anpassa grovleken på stickorna så att masktätheten stämmer.

DESIGN & TEXT Maja Karlsson E-POST freelance.designer.maja@jarbo.se

STORLEKSGUIDE Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på våra plagg i stickbeskrivningen kan variera beroende på plaggtyp 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 beskrivningen noga innan Du påbörjar ditt arbete.
 * Markera med en färgad penna den storlek Du stickar 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. Många föredrar att börja på ett nytt nystan 
  genom att dra ut garnet inifrån nystanet.

FÖRKORTNINGAR am=avig maska, avigs=avigsidan,  cm=centimeter, framst=framstycke, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, rm=rät maska, 
 räts=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsamman, v=varv, fm=fastmaska,  
 sm=smygmaska

MÖNSTER Dubbel moss-stickning (över ett jämnt antal maskor):
 Varv 1: *1 rm, 1 am*, upprepa *-* varvet ut.
 Varv 2: *1 rm, 1 am*, upprepa *-* varvet ut.
 Varv 3: *1 am, 1 rm*, upprepa *-* varvet ut.
 Varv 4: *1 am, 1 rm*, upprepa *-* varvet ut.

 Fläta (= 10 m):
 Varv 1 (räts): Lyft 1 m, sticka 1 rm, drag den lyfta maskan över, 1 omsl, 6 rm, 1 omsl, 2 rm tills
 Varv 2 och alla jämna varv (avigs): Sticka 10 am.
 Varv 3: Lyft 1 m, sticka 1 rm, drag den lyfta maskan över, 1 omsl, KORSA FLÄTANS MASKOR så här: Placera de 3 följande 
 m på en flätsticka och medan du håller flätstickan framför arbetet: stickas de nästkommande 3 maskorna räta, sticka 
 sedan de 3 maskorna på flätstickan räta, 1 omsl, 2 rm tills.
 Varv 5: Som varv 1.
 Varv 7: Som varv 1.
 Varv 8: Sticka 10 am.
 Upprepa varv 1-8. Då bildas en fläta.

TRÖJA
HÖGER ÄRM Lägg med stickor nr 5 upp 38(38)38(42)46 m.
 Varv 1 (avigs): 1 kantm, *1 rm, 1 am* upprepa *-* ytterligare 11(11)11(13)15 ggr, 1 rm, 10 am, 1 rm, 1 kantm.
 Varv 2 (räts): 1 kantm, 1 am, placera in flätan (se instruktioner ovan) – börja med varv 1, 1 am, *1 rm, 1 am*, upprepa *-* 
 ytterligare 11(11)11(13)15 ggr, 1 kantm.
 Varv 3: 1 kantm, *1 rm, 1 am* upprepa från *-* ytterligare 11(11)11(13)15 ggr, 1 rm, fläta – varv 2, 1 rm, 1 kantm
 Varv 4: 1 kantm, 1 rm, fläta – varv 3, 1 rm, *1 am, 1 rm* upprepa ytterligare 11(11)11(13)15 ggr, 1 kantm.
 Varv 5: 1 kantm, *1 am, 1 rm* upprepa ytterligare 11(11)11(13)15 ggr, 1 am, fläta – varv 4, 1 am, 1 kantm.
 Varv 6: 1 kantm, 1 am, fläta – varv 5, 1 am, *1 rm, 1 am*, upprepa *-* ytterligare 11(11)11(13)15 ggr, 1 kantm.
 Varv 7: 1 kantm, *1 rm, 1 am*, upprepa *-* ytterligare 11(11)11(13)15 ggr, 1 rm, fläta – varv 6, 1 rm, 1 kantm.
 Varv 8: 1 kantm, 1 rm, fläta – varv 7, 1 rm, *1 am, 1 rm*, upprepa *-* ytterligare 11(11)11(13)15 ggr, 1 kantm.
 Varv 9: 1 kantm, 1 rm, fläta – varv 8, 1 rm, *1 am, 1 rm*, upprepa *-* ytterligare 11(11)11(13)15 ggr, 1 kantm.
 Fortsätt att sticka enligt denna princip tills arbetet mäter 6 cm.
 Ökning: Fortsätt att sticka dubbel moss-stickning med fläta, men öka 1 maska i varje sida med 1(1)2(2)2 cm mellanrum, 
 14 ggr = 66(66)66(70)74 m. OBS! Sticka med de nya maskorna i den dubbla moss-stickningen! Sticka tills ärmen mäter 
 26(30)34(37)41 cm. Avsluta med ett varv på avigsidan.
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FRAM- OCH BAKSTYCKE Lägg upp 44(48)51(60)64 m i vardera sida. Nu ska det finnas 154(162)168(190)202 m på stickan. Dessa maskor bildar 
 fram- och bakstycke och ska stickas i dubbel moss-stickning precis som resten av arbetet. Fortsätt att sticka tills arbetet 
 mäter 7(7)8(9)12 cm från uppläggningskanten.
 Forma halsen – framstycke: Sticka 77(81)84(95)101 m. Överför övriga maskor till en avmaskningsnål och låt vila. Dessa 
 maskor kommer sedan att bilda bakstycket. Vänd arb och maska av de första 4(4)4(6)8 m på st till hals. Sedan minskas 
 det till halsringning mot halsen på varje cm: 1 m totalt 3 ggr - minska genom att sticka ihop de 2 första m = 70(74)77(84)90 m. 
 Sticka tills bredden på halsringningen mäter 13(14)14(15)15 cm. Nu ökas det på vänster sida på varje cm: 1 m totalt 
 3 gånger. När arbetet mäter 16(17)17(18)18 cm läggs det upp 4(4)4(6)8 m på vänster sida. 77(81)84(95)101 m. Sticka 
 ytterligare ett varv på avigsidan. Låt framstyckets maskor vila på en avmaskningsnål.
 Forma halsen – bakstycke: Plocka upp bakstyckets m och sticka dubbel moss-stickning i 16(17)17(18)18 cm. Avsluta 
 med ett varv på avigsidan.
 Sticka nu ihop fram- och basktyckets maskor. Börja med framstyckets maskor. Var noga med att se till att strukturen i 
 den dubbla moss-stickningen på var sida, matchar varandra. Om inte – sticka ytterligare några varv på bakstycket, tills 
 det stämmer! Sticka ytterligare 7(7)8(9)12 cm från vänster halskant. Avsluta med ett varv på avigsidan.

VÄNSTER ÄRM Maska av 44(48)51(60)64 maskor i vardera sida = 66(66)66(70)74 m. Sticka tills arbetet mäter 7(11)2(5)9 cm. Minska 1 m 
 i varje sida med 1(1)2(2)2 cm mellanrum, 14 ggr = 38(38)38(42)46 m. Sticka ytterligare 6 cm och avsluta med ett varv 
 på avigsidan. Nu mäter ärmen totalt 26(30)34(37)41 cm. Maska av i räta maskor.

MONTERING Fäst alla lösa trådar. Sy ihop ärm- och sidosömmar. Virka med virknål nr 4, en kant av fm runt halsen (1 fm per stickad m/v). 
 Börja mitt bak och avsluta varvet med en sm i den första fm. 
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