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MÖSSA, VANTAR & LÅNGSOCKA

STORLEKAR/SOCKOR
GARNÅTGÅNG
FG. 1 (60103/60101)
FG. 2 (60139/60139)
FG. 1 (60141/60127)

22-24 (25-27) 28-30 (31-33) 34-36 (37-38) / 38-39 (40-41) / 42-43 (44-45)
SOCKOR
Ca 40 (40) 50 (50) 60 (70 g
Ca 10 (10 ) 15 (15) 20 (30 ) g
Ca 25 (30) 35 (40) 45 (50) g

STORLEKAR/TUMVANTAR
STORLEKAR/ÅR
GARNÅTGÅNG
FG. 1
FG. 2
FG. 1
STICKOR
STRUMPSTICKOR
DESIGN & TEXT

92-104(116-128)140-158 cl
2-4 (6-8) 10-12 år
TUMVANTE
Ca 20 (25) 30 g
Ca 5 (5) 8 g
Ca 15 (15) 20 g
Nr 3½
Nr 2½ och 3 mm
Järbo Garn

MASKTÄTHET

Ca 25 m slätstickning med stickor nr 3½ = 10 cm. - eller anpassa till det nummer på stickor Du måste ha för att
på 10 cm få 25 m.

STORLEKSGUIDE

Järbo Garn storleksguide: Rörelse vidden på plagg i våra stickbeskrivningar varierar beroende på plagg typ 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 ha. Barnkläder mäts i centilong. Storlek 38, 44 (prematur), 56 (ca 1-2 mån) till 164 centilong
(ca 13+ år). Barnets hela längd mäter du för att få fram rätt centilongstorlek. Innerbenets längd mäter Du från grenen till hålfoten.

GARNKVALITÉ
GARNALTERNATIV
STORLEKAR/MÖSSA/CL
STORLEKAR/MÖSSA
GARNÅTGÅNG
FG. 1 (60141/60127)
FG. 2 (60139/60139)
FG. 3 (60103/60101)

Fuga
Fantasi, Gästrike 3 tr, Lady
92-110(116-134)140-158 Centilång
2-4 (6-8) 10-12 år År
MÖSSA
Ca 35 (40) 50 g
Ca 10 (10) 15 g
Ca 20 (25) 30 g
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VID EVENTUELLA RÄTTELSER I BESKRIVNINGEN
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
KLÄDER & TILLBEHÖR Polarn o Pyret i Gävle

TIPS! Läs igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete, så undviker du frågetecken.
FÖRKORTNINGAR

am = avmaska, cm = centimeter, rm = rät maska, m = maska, nr = nummer, ödhpt = Överdragshoptagning. Lyft en maska,
sticka 1 rät maska, dra den lyfta maskan över den stickade maskan, v = varv.

FÖRKLARING

Vid färgbyte första v rät.

MÖSSA

Lägg med stickor nr 3 och fg 1 upp 107(112)117 m och sticka resår 3 rm, 2 am (första och sista m stickas rm = km) i
12(12)14 cm. Byt till fg 2 och sticka 2½ (2½) 3 cm. Byt till fg 3 och sticka tills arb mäster 6(6)7 cm. Nu minskas för
toppen så här: 1 km 3 rm tills, 2 am v ut sluta med 1 km. V tillbaka stickas rm på rm och am på am. Nästa v 1 km 1 rm,
2 am tills v ut, sluta med 1 km. V tillbaka stickas rm på rm och am på am. Sista v stickas 1 km, 2 rm tills v ut, sluta med
1 km. Tag av garnet , och träd tråd garnet genom de återstående m och drag till. Sy ihop mössan med km som sömsmån.
Fäst alla trådar. Gör en pom-pom boll och fäst i toppen (Pompom-bollar, Se skiss).

TUMVANTAR

Lägg med strumpstickor nr 3 och fg 2 upp 36(40)46 m och fördela m på 4 stickor och sticka resår 1 rm, 1 am i 4 v, byt
till fg 3 och sticka 6 cm, byt till fgf 2och sticka 4 v. Byt till strumpstickor nr 3½ och fg 1, sticka slätstickning. Efter 4
varv börjar man öka för tumkilen på följande sätt. Sticka 17(19)22(24)27 m, öka 1 m, sticka 2 rm, öka 1 m, sticka
resterande 17(19)22 m. Fortsätt nu att öka för tumkilen först vart 4:e varv 1(1)2 ggr och därefter vartannat varv 3(4)4 ggr,
maskantalet före och efter ökningarna blir oförändrat = tumkilen består av 12(14)16( m. Sticka 1 varv. Därefter sättes
tumkilens m på en tråd. Sticka nu runt i slätstickning och lägg upp 2 nya m vid tumgreppet. Sticka rakt tills slätstickningen
från resåren mäter 9(11)13 cm. Byt till fg 2 och minska nu på följande sätt: 1 rm, 2 rm, tillsamans på 1:a och 3:e stickan,
sticka till 3 m återstår, 1 ödhpt = lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över den stickade på 2:a och 4:e stickan. Upprepa
denna minskning varannat varv ytterligare 2(3)4 ggr, därefter stickas 3 rm tillsammans på 1:a och 3:e stickan, sticka till
4 m återstår, lyft 1 m, 2 rm tillsamans, drag den lyfta m över de hopstickade, 1 rm på 2:a och 4:e stickan. Upprepa denna
minskning varannat varv ytterligare 1 gång = 8(8)10 m återstår. Tag av garnet och drag tråden genom de resterande m.
Fäst väl. Tummen: Fg 2 tag tumkilens m från tråden och fördela dem på 3 stickor, lägg upp 2 nya m vid tumgreppet.
Sticka slätst. Efter 1(1)1 cm minskas 1 m genom att sticka 2 m tills mitt för tumgreppet Upprepa denna minskning efter
ytterligare 2 cm. När tummen mäter 2½,(3½)4½ cm, stickas * 2 rm tills. Upprepa från * varvet ut. Tag av garnet. Drag
tråden igenom och fäst. Sy till tummen vid tumgreppet. Sticka en likadan vante till.
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RAGGSOCKOR

Lägg med fg 2 och dubbla st 3 upp 36(36)40(44)48(52) m, fördela maskorna på 4 strumpst. och sticka resår 2 rm , 3 am
sluta med 1 rm (2 rm, 3 am, sluta med 1 rm) 2 rm, 3 am (2 rm, 3 am, sluta med 2 rm, 2 am) 2 rm, 3 am, sluta med 2 rm,
1 am (2 rm, 3 am sluta med 2 rm), i 13(14)15(16)17(18) cm. Byt till fg 2 och sticka resår i 2 (2)2(2)3(3) cm. Byt till
fg 1 och fortsätt med resår i 11(12)13(13)14(15) cm. Efter resåren byter man till strumpst 3½.
På 1:a v minskas 2(-)-(2)2(2) m, fördela dem med 9(9)10(11)12(13) m på 1:a och 4:e stickan och med 8(9)10(10)11(12) m på
2:a och 3:e stickan. (OBS ! Se till att det kommer 2 rm mitt fram). På nästa v stickas för hälen fram och tillbaka över
1:a och 4:e stickan. Byt till fg 2 och sticka 14(14)18(18)20(20) v. På nästa v = rätsidan stickas: Sticka 11(11)12(13)14(15) m,
2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 5 am, 2 am tills, 1 am, vänd, lyft 1 m, 6 rm, 2 m tills rätt i bakre
maskb, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 7 am, 2 am tills, 1 am, vänd. Fortsätt på detta sätt att sticka fram och tillbaka med 1 m
mer för varje vändning tills sidmaskorna tar slut. Plocka på nästa v med fg1 upp 8(10)11(11)13(13 m på höger sida om
hälen samt sticka hälften av de återstående m på hälen = 4:e st, sticka rest m från hälen samt plocka upp 8(10)11(11)13(13) m
på vänster sida om hälen = 1:a st. Sticka runt och i slätst. Efter 1 v börjar man minska på 1:a och 4:e stickan enl följande:
(det är de upplockade m som minskas) sticka de 2 sista m tills rätt på 1:a stickan och de 2 första m tills rätt i bakre mb
på den 4:e stickan. Detta upprepas vartannat v tills 32(36)40(40)44(48 m återstår. Fördela de resterande m på 4 st.
Sticka rakt tills hela foten mäter 10(12)14(16)18(20) cm. Nu stickas för tån med fg 2 på den 1:a och 3:e stickan stickar
man tills 3 m återstår, 2 m tills rätt i bakre mb, 1 rm. På den 2:a och 4:e stickan stickas 1 rm, 2 m tills rätt, sticka
resterande m på stickan. Upprepa detta minskningv vartannat v tills det återstår 12(12)12(12)12(12) m på stickorna.
Tag av garnet och för över maskorna på 2 st, vänd arb. med avigsidan utåt. Maska av genom att ta en m från vardera st,
sticka 2 m och drag den första m över fortsätt v ut. Fäst garnet.

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.
Pompom-bollar
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