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STORLEKAR/EUR
STORLEKAR
BRÖSTVIDD
HEL LÄNGD
ÄRMLÄNGD
GARNÅTGÅNG
STICKOR
TILLBEHÖR
DESIGN & TEXT
MASKTÄTHET

32-34 (36/38) 40/42 (44/46) 48/50 (se måttlista)
XS (S) M (L) XL
98 (104) 108 (114) 120 cm Plaggets mått
FOTOGRAF Lars Åbom, Fotografen i Gävle
62 (64) 66 (68) 68 cm Plaggets mått
ETT TACK TILL Gina Tricot i Valbo köpcentrum & Stadsbiblioteket i Gävle
37 (38) 39 (40) 42 cm Plaggets mått
700 (750) 800 (850) 900 g (Fg nr 8836 Ljusgrå)
Nr 4½ och 5
5-7 knappar
Kerstin Arvelind
20 m mönsterstickning på stickor 5 = 10 cm. - eller anpassa till det nr på stickor Du måste ha för att på 10 cm få 20 m.

STORLEKSGUIDE

Järbo Garn storleksguide. Rörelsevidden på våra plagg i stickbeskrivningen variera beroende på plagg 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. Alla mått tas direkt på kroppen. Bröstvidd mäter du där bysten är som störst och gärna
med BH på (a). Stussmått (b) mäts där du är som bredast över höften.

FÖRKORTNINGAR
FÖRKLARINGAR

m = maska, rm = rätmaska, am = avigmaska, mb = maskbåge, tills. = tillsamans, v = varv, int = intagning.
Första och sista m stickas alltid rät = kantm.

BAKSTYCKE

TIPS! Läs igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete, så undviker du frågetecken.
Lägg på stickor 5 upp 100(106)110(116)122 m och sticka 1 avigt varv (=avigsidan). Övergå till stt sticka mönster enligt diagram.
Varven börjar med 1 kantm, 6(4)6(4)7 rm, därefter från pilen och varven slutar med 6(4)6(4)7 rm, 1 kantm. När arbetet
mäter 37(38)39(40)40 cm avmaskas 4 m i var sida för ärmhål. På nästa v från rätsidan påbörjas sneddningen för raglan.
Gör 1 int i var sida innanför de 2 yttersta m i var sida Dubbelint = i början av v: sticka ihop 3 m tills. rätt, i slutet av v:
sticka ihop 3 m tills. rätt i bakre mb. Enkelint = i början av v: sticka ihop 2 m tills. rätt, i slutet av v: sticka ihop 2 m tills.
rätt i bakre mb. Gör 1 dubbelint vartannat v 4(4)4(5)5 ggr och därefter enkelint vartannat v 23(25)26(26)28 ggr.
Sätt de resterande 30(32)34(36)38 m på en tråd.

FRAMSTYCKE

Lägg upp och sticka lika som bakstycket tills 19(21)22(23)25 raglanintagningar är gjorda. Nu sätts de mittersta
14(16)18(20)22 m på en tråd och var sida stickas för sig. Avm ytterligare vartannat v 3,2,2,1 m för halsen. Fortsätt med
raglan tills maskorna tar slut.

HÖGER ÄRM

Lägg med stickor 5 upp 44(46)48(50)54 m och sticka 1 avigt varv (=avigsidan). Övergå till stt sticka mönster enligt diagram.
Varven börjar med 1 kantm, 3(4)5(6)3 rm därefter från pilen och varvet slutar med 3(4)5(6)3 rm. När arbetet mäter 4 cm
ökas 1 m i var sida med 1 cm mellanrum sammanlagt 19(20)21(22)22 ggr = 82(86)90(94)98 m. (ökningarna stickas
efterhand i mönster). Vid 37(38)39(40)42 cm avmaskas 4 m i var sida för ärmhål. På nästa v från räts påbörjas sneddningen
för ärmhålet enligt följande: Gör 1 int i var sida innanför de 2 yttersta m i var sida. Dubbelint = i början av v: sticka ihop 3 m
tills. rätt, i slutet av v: 3 m tills. rätt i bakre mb. Enkelint = i början av v: sticka ihop 2 m tills rätt, i slutet
av v: sticka ihop 2 m tills rätt i bakre mb. Gör 1 dubbelint vartannat v 3(3)3(4)4 ggr och därefter enkelint vartannat v tills det
finns 16(16)18(18)18 m på stickan. Nu avmaskas 3,3,4(3,3,4)5,5,5(5,5,5)5,5,5 m i framkanten och fortsätt göra enkelint
tills. maskorna är slut.

VÄNSTER ÄRM

Stickas lika som höger ärm men avmaskningen på slutet görs från det aviga varvet.

MONTERING

Sy ihop sidsömmarna. Sy ihop ärmarna. Sy i vänster ärm och sy ihop höger ärm längs bakstycket lämna framstycket öppet.
Halskant: Plocka med stickor 4½ upp ca 102(104)106(108)110 m och sticka resår 2 rm, 2 am i 8 cm. Maska av i resår, ej för fast.
Höger ärms raglan: Plocka upp från rätsidan med stickor 4½, 1 m i varje v men hoppa över vart 5:e v längs raglan på
ärmen och halskanten och sticka resår 2 rm, 2 am i 5 v. Maska av, ej för fast. Framstycke: Plocka upp lika som höger ärms
raglan och halskanten men på 2:a v görs 6-7 knapphål. Det understa 1½ cm från nederkanten och det översta ca 1 cm
från kanten de övriga med jämna mellanrum. Knapphål: Maska av 2 m som åter läggs upp på nästa v. Lägg knappkanten
omlott nedtill och sy till den. Sy i knappar. Spänn ut plagget mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt det torka.

TVÄTTRÅD

Stickade/virkade plagg tvättas separat med skonsam tvätt, avigsidan ut och utan optiskt vitmedel. Undvik blötläggning.
Sträcks i form i vått tillstånd. Ska plantorkas.
TECKENFÖRKLARING
= rm på rätsidan och am på avigsidan

x = am på rätsidan och rm på avigsidan
= sätt 2 m på hjälpst framför arbetet,
sticka 2 rm, sticka hjälpst m räta.
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