Version 2

91582. DRÄKT I CHANEL-STIL
GARNKVALITÉ Fuga Tweed (40 % Ull, 57 % Akryl, 3 % Viskos. Ca 50 g = 121 m)
MASKTÄTHET Ca 28 m x 26 v i mönster på st nr 4 = 10 x 10 cm.
GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR – DAM XS(S)M(L)XL(2XL)
JACKA:
ÖVERVIDD Ca 87½(94½)103(113)124½(134½) cm
MIDJEVIDD Ca 73(80½)89(99)110½(123) cm
HÖFTVIDD Ca 96(103)112(119)130½(140) cm (mått ca 20 cm under midjan)
HEL LÄNGD Ca 58(58½)59(59½)60½(61½) cm
ÄRMLÄNGD Ca 42(43)43(44)44(45) cm (ärmlängd under arm)
GARNÅTGÅNG Ca 575(600)650(700)750(800) g (fg 60174, vit tweed)
STICKOR Nr 3.5 och 4
RUNDSTICKA Nr 4, 80 cm och nr 4, 40 cm (till ärmar)
VIRKNÅL Nr 4 (till kanter)
TILLBEHÖR 7(7)7(7)7(7) stora häktor (till att knäppa jackan)
KJOL:
MIDJEVIDD Ca 66(74½)79(89)101½(114½) cm
HÖFTVIDD Ca 91½(100)108½(120)128½(137) cm (mått ca 20 cm under midjan)
LÄNGD Ca 42(44)44(46)46(48) cm
GARNÅTGÅNG Ca 300(325)350(375)425(475) g (fg 60174, vit tweed)
STICKOR Nr 3.5 och 4
RUNDSTICKA Nr 4, 80 cm
VIRKNÅL Nr 4 (till kanter)
TILLBEHÖR Markörer, 1 dragkedja (20 cm), ca 68(76)82(92)104(116) cm linningsband ca 2 cm brett, 1 häkta (till linning)

FÖRKLARINGAR
Kantm: Sticka första och sista m rät alla varv.
1 a-int: Sticka 2 am tills.
1 a-vr-int: Sticka 2 am tills i de bakre maskbågarna.
1 ökn: Stick vänster sticka bakifrån under tråden mellan 2 m, lyft upp den och sticka rät i främre maskbågen.
1 vr-ökn: Stick vänster sticka framifrån under tråden mellan 2 m, sticka rät i bakre maskbågen.
1 a-ökn: Stick vänster sticka bakifrån under tråden mellan 2 m, sticka am i främre maskbågen.
1 a-vr-ökn: Stick vänster sticka framifrån under tråden mellan 2 m, sticka vridet avigt i bakre maskbågen. 1 int: 2 rm tills.
1 vr-int: Lyft 1 m som om du skulle sticka den rät, sätt tilbaka m på vänster sticka (m är nu vriden), sticka den vridna m och nästa m
räta tills i de bakre maskbågarna.
1 dbint: 3 rm tills. 1
vr-dbint: Lyft 1 m som om du skulle sticka den rät, sätt tillbaka m på vänster sticka (m är nu vriden), sticka den vridna m och de 2
nästa m räta tills i de bakre maskbågarna.
1 vr r: Sticka rm i bakre maskbågen.
Slätstickning: Rm på rätsidan och am på avigsidan.
Mönster: Delbart med 4 + 3 m + kantm. Sticka fram och tillbaka:
Varv 1 (rätsidan): Kantm, *sticka 3 rm tills, låt de sitta kvar på vänster sticka, 1 omslag, sticka 1 rm i de sammanstickade 3 m och
lyft av, 1 rm*, upprepa *-*, avsluta med 3 rm tills, låt de sitta kvar på vänster sticka, 1 omslag, 1 rm i de sammanstickade m och lyft
av, kantm.
Varv 2 (avigsidan): Kantm, sticka alla m och omslag avigt, kantm.
Varv 3: Kantm, 2 rm, *sticka 3 rm tills, låt de sitta kvar på vänster sticka, 1 omslag, sticka 1 rm i de sammanstickade 3 m och lyft
av, 1 rm,*, upprepa *-* avsluta med 1 rm, kantm.
Varv 4: Kantm, sticka alla m och omslag avigt, kantm.
Var uppmärksam på att de 3 sammanstickade m förblir 3 m efter att man har stickat 3 m i samma m.
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Mönster: Delbart med 4 m. Sticka runt i rundvarv = alla v från rätsidan (till ärmar):
Varv 1: *Sticka 3 rm tills, låt de sitta kvar på vänster sticka, 1 omslag, sticka 1 rm i de sammanstickade 3 m och lyft av, 1 rm*,
upprepa *-*.
Varv 2: Rm.
Varv 3: 2 rm, *sticka 3 rm tills, låt de sitta kvar på vänster sticka, 1 omslag, sticka 1 rm i de sammanstickade 3 m och lyft av, 1 rm*,
upprepa *-*, avsluta med 2 rm.
Varv 4: Rm. Var uppmärksam på att de 3 sammanstickade m förblir 3 m efter att man har stickat 3 m i samma m.
NOTERA, vid in- och uttagningar, rätsidan: När det bara är möjligt att sticka 2 m tills i mönstret, stickas också bara 2 m i samma m,
så maskantalet alltid är detsamma. När det bara är möjligt att sticka 1 m (där det normalt skulle stickas 3 tills) stickas m rät.
JACKA
BAK- OCH FRAMSTYCKEN
När det bara står ett tal gäller det alla storlekar.
Lägg upp 269(289)313(333)365(393) m på rundst nr 4. Sticka 1 v rm = avigsidan och sticka sedan fram och tillbaka. Dela in ryggoch framstycken från rätsidan, sätt en markering om varje sidmaska och sticka mönster enl förklaring som följer: Kantm, sticka
67(71)79(83)91(99) m mönster til vänster framstycke (börja och sluta mönstret med de 3), 1 am = sidm, sätt en markering omkring
m, sticka 131(143)151(163)179(191) m mönster till rygg (börja och sluta mönstret med de 3 m) 1 am = sidm, sätt en markering
omkring m, sticka 67(71)79(83)91(99) m mönster til höger framstycke (börja och sluta med 3 m), kantm. Fortsätt med mönster
innanför kantm i var sida. OBS, sticka de båda sidm avig på rätsidan och rät på avigsidan varje varv.
Samtidigt, indelas ytterligare 4 markeringar från rätsidan till intagningar på framstycken och rygg, använd gärna en annan färg till
markering: Kantm, sticka 27(27)31(31)35(35) m mönster (börja och sluta mönstret med 3 m), 1 rm, sätt en markering om m, sticka
79(87)91(99)111(123) m mönster (börja och sluta mönstret med 3 m på var sida om sidm), 1 r, sätt en markering om m, sticka
51(55)63(67)67(71) m mönster (börja och sluta mönstret med 3 m), 1 rm, sätt en markering om m, sticka 79(87)91(99)111(123) m
mönster (börja och sluta mönstret med 3 m på var sida om sidm), 1 rm, sätt en markering om m, sticka de resterande
27(27)31(31)35(35) m mönster, kantm. OBS! Sticka den markerade m till dessa 4 markeringar, rät på rätsidan och avig på
avigsidan, alla varv.
Det är nu totalt 6 markeringar för minskningar och ökningar, 1 markering på varje framstycke och 2 på ryggen, samt 1 markering i
varje sida (= sidm).
Minskningar: Var uppmärksam på mönstret vid int, se förklaring.
Int vid sidm, avigsidan: Sticka 1 int på var sida om sidm som följer: *Sticka am till 2 m före sidm,1 a-int, 1 rm (= sidm), 1 a-vr-int*,
upprepa *-* vid den andra sidm. Upprepa int på var 4:e(4:e)4:e(6:e)6:e(8:e) v totalt 8(8)8(6)6(4) ggr.
Minskningar på framstycken och bakstycke, avigsidan: Sticka 1 int på var sida om den markerade m som följer: *Sticka am till 2 m
före den markerade m, 1 a-int, 1 am (= markerad m), 1 a-vr-int*, upprepa *-* vid de övriga markerade m på bakstycket och det
andra framstycket.
Upprepa var 8:e v totalt 4 ggr. Efter alla int finns totalt 205(225)249(277)309(345) m på stickan.
Fortsätt med mönstret i 6 cm, här kan man förlänga eller göra kortare. Flytta med markeringarna.
Ökningar: Var uppmärksam på mönstret vid ökningar, se förklaring.
Ökn vid sidm, avigsidan: Sticka 1 a-ökn på var sida om sidm som följer: *Sticka am till sidm, 1 a-ökn, 1 rm (= sidm), 1 a-vr-ökn*,
upprepa *-* till den andra sidm. Upprepa ökn vart 12:e v totalt 2(2)2(2)2(0) ggr.
Ökn på framstycken och bakstycke, avigsidan: Sticka 1 a-ökn på var sida om den markerade m som följer: *Sticka am till den
markerade m, 1 a-vr-ökn, 1 am (= markerad m), 1 a-vr-ökn*, upprepa*-* vid de övriga markerade m på ryggen och det andra
framstycket.
Upprepa ökn var 8:e v totalt 4 ggr = totalt 245(265)289(317)349(377) m = fördelat med 62(66)74(80)88(96) m till varje framstycke
inkl. kantm och 119(131)139(155)171(183) m til ryggen + 2 sidm.
Fortsätt i mönster. När arb mäter 35(35)35(35)35½(36) cm, maskas av för ärmhål och var del stickas för sig, sluta med 1 v från
rätsidan. Avigsidan: Maska av sidm och 4(5)6(7)7(8) m på var sida om den = 58(61)68(73)81(88) m på varje framstycke och
111(121)127(141)157(167) m på ryggen.
Sticka sedan var del för sig. Låt rygg och vänster framstycke vila.
HÖGER FRAMSTYCKE
Fortsätt i mönster, maska av för ärmhål varannat v som följer: 3,3,1,1 (3,3,2,1,1) 3,3,2,1,1 (3,3,3,2,2,1,1) 4,3,3,2,2,2,1,1
(4,3,3,2,2,2,1,1) m = 50(51)58(58)63(70) m.
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När arb mäter 46(46½)47(47½)48,5(49½) cm, maskas av för halsrigning, från framkanten, varannat v som följer: 8,2,2,1,1,1
(9,2,2,1,1,1) 10,3,2,2,2,1,1,1 (10,3,2,2,2,1,1) 12,3,3,3,2,1,1,1 (14,4,3,3,3,2,1,1) m = 35(35)36(37)37(39) m. När ärmhålet mäter
21(21½)22(22½)23(24) cm från första avmaskningen för ärmhålet. Maskas av för axeln, från ärmsida, varannat v: 12,12,11
(12,12,11) 12,12,12 (13,12,12) 13,12,12 (13,13,13) m.
BAKSTYCKE
Fortsätt i mönster med bakstyckets 111(121)127(141)157(167) vilande m. Maska av för ärmhål i var sida varannat v som följer:
3,3,1,1 (3,3,2,1,1) 3,3,2,1,1 (3,3,3,2,2,1,1) 4,3,3,2,2,2,1,1 (4,3,3,2,2,2,1,1) m = 95(101)107(111)121(131) m. När ärmhålet mäter
21(21½)22(22½)23(23½) cm från första avmaskningen för ärmhåle maskas de mittersta 17(23)27(29)39(45) m av och var sida
stickas för sig. Maska av ytterligare 2,2 m mot halsen varannat v. Samtidigt med halsens första avmaskning, maskas av för axeln,
från ärmsidan, varannat v: 12,12,11 (12,12,11) 12,12,12 (13,12,12) 13,12,12 (13,13,13) m.
Sticka den andra sidan på samma sätt, fast spegelvänt.
VÄNSTER FRAMSTYCKE
Stickas som höger framstycke, fast spegelvänt.
HÖGER ÄRM
Lägg upp 54(58)62(66)70(70) m på st nr 4 och sticka 1 v rm = avigsidan. Rätsidan: Sticka mönster fram och tillbaka som följer:
Kantm, börja med de 3 rm och avsluta med 1 rm, kantm. Sticka sprund till arb mäter 6 cm, sluta med v 4 i mönstret. För över alla m
på rundsticka nr 4 och sticka mönster i rundvarv, se förklaring. Samtidigt förskjuts arb så början av v hamnar på undersidan av
ärmen och sprundet kommer på utsidan av handleden, som följer: Sticka 16(16)20(20)20(24) m mönster, sätt en markering
omkring nästa m (= 1 am med de 3 m på var sida), denna m stickas a på alla v och blir ny början på v, lägg upp 2 m i slutet av v =
56(60)64(68)72(72) m. **Nästa v: Gör 1 ökn på var sida av den markerade m som följer: Sticka den markerade m am, 1 ökn, sticka
mönster (se förklaring) fram till den markerade m, 1 ökn. Upprepa ökn var 4:e v totalt 8(10)10(10)10(22) ggr, sedan på var 6:e v
totalt 8(8)8(8)8(0) ggr = 88(96)100(104)108(116) m. Fortsätt sticka mönster till ärmen mäter ca 42(42)43(43)44(45) cm eller önskad
längd, sluta med v 2 eller v 4 i mönstret. Maska av den markerade m och 4(5)6(7)8(9) m på var sida om den till ärmhål = totalt
9(11)13(15)17(19) m som avmaskas = 79(85)87(89)91(97) m kvar. Fortsätt med mönster, sticka från och med nu fram och
tillbaka.**
Ärmkulle:
Sticka och gör fortsättningsvis dbint samtidigt i höger och vänster sida, från rätsidan, som följer:
Ärmens högra sida, mot framstycket: Maska av 4,3,2 (4,3,2) 4,3,2 (4,3,2) 4,3,3 (4,3,3,2) m på varannat v. Sedan görs 1 dbint
innanför kantm, som följer: Kantm, 1 dbint var 6:e v 2(2)2(2)2(2) ggr, sedan görs 1 dbint var 4:e v 3(3)4(4)4(4) ggr, sedan 1 dbint
varannat v 3(5)4(5)5(5) ggr och 1 dbint varje v 2 ggr.
Ärmens vänstra sida, mot bakstycket: Maska av 3(3)3(3)4(4) m på nästa v. Nu stickas vr-dbindt från rätsidan som följer: Sticka till
det återstår 4 m, 1 vr-dbindt, 1 kantm. Gör 1 d-vr-int var 4:e v 7(8)8(8)8(8) ggr, därefter 1 d-vr-int varannat v 4(4)5(6)6(7) ggr,
därefter 1 d-vr-int varje v 2 ggr. Återstår 21(21)21(19)19(21) m efter int i båda sidor.
Maska av resterande m.
VÄNSTER ÄRM
Stickas som höger ärm, men spegelvänt. Lägg upp 2 m i slutet av mönstrets v 4 = 56(60)64(68)72(72) m. För över alla m på
strumpstickor och sticka mönster på alla v i rundvarv. Samtidigt förskjuts början på v, så sprundet kommer på undersidan av
handleden, som följer: Sticka 39(43)43(47)51(47) m mönster, sätt en markering omkring nästa m (= 1 am med de 3 m på var sida),
denna m stickas a på alla v och bliver nu början på v. Sticka nu som höger ärm från **-**.
Ärmkulle:
Sticka ärmkullen som höger ärm, men spegelvänd som följer:
Ärmens högra sida, mot ryggen: Maska av 4,3,2 (4,3,2) 4,3,2 (4,3,2) 4,3,3 (4,3,3,2) m varannat v. Sedan görs dbint innanför kantm,
från rätsidan som följer: Kantm, 1 dbint var 6:e v 2(2)2(2)2(2) ggr, därefter 1 dbint var 4:e v 3(3)4(4)4(4) ggr, sedan 1 dbint varannat
v 3(5)4(5)5(5) ggr och 1 dbint varje v 2 ggr.
Ärmens vänstra sida, mot framstycket: Kantm, 1 vr-dbint var 4:e v 7(8)8(8)8(8) ggr, därefter 1 vr-dbint varannat v 4(4)5(6)6(7) ggr,
sedan 1 vr-dbint varje v 2 ggr.
Nu återstår 21(21)21(19)19(21) m efter int i båda sidor. Maska av resterande m.
FICKOR
Lägg upp 29 m på st nr 4. Sticka 1 v rm från avigsidan.
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Nästa v (rätsidan): Sticka nu mönster innanför kantm i var sida, börja och sluta med de 3 m i var sida.
Nästa v (avigsidan): Sticka 1 a-ökn i var sida innanför kantm varannat v, sticka med de nya m i mönstret, se förklaring. Upprepa
ökn totalt 4 ggr i var sida = 37 m. Fortsätt med mönster till fickan mäter ca 11½ cm, avsluta med ett v från rätsidan. Byt till st nr 3.5,
sticka 3 v rätstickning. Maska av rätt från avigsidan. OBS! Ta ej av garnet.
Lägg upp m längs fickans kanter och nederdel. Maska av med rm från avigsidan.
Sticka 1 till ficka.
MONTERING
Lägg delarna med de angivna måtten mellan fuktiga handdukar och låt torka.
Sy axelsömmarna. Sy i ärmarna med madrasstygn, var oppmärksam på höger/vänster ärm. Markering under ärm placeras vid
markering av sid-m och mitt på ärmkullen = axelsöm. Håll in ärmkullen något mot ärmhål.
Virkade, flätade kanter: Mät jackans omkrets från nacken mitt bak, längs halskanten, framkant, nederkant, den andra framkanten
och halskanten till mitt bak. Gör 3 små öglor av dubbelt garn.
Hals-, fram- och nederkant: Med virknål nr 4 virkas 3 långa snören av lm i dubbelt garn, tag ej av garnet, så är det möjligt att
förlänga eller korta snörena om det behövs. Sy ihop snörena i 1:a lm, fläta snörena till en lång, jämn fläta, inte för hårt. Sy fast
flätan, osynligt, längs jackans alla kanter, börja och sluta i nacken mitt bak.
Ärmkanter: Mät ärmens omkrets, samt sprundets sidor. Virka 3 snören, fläta på samma sätt som beskrivs ovan och sy fast längs
ärmens kanter. Börja och sluta på undersidan av handleden.
Fickkanter: Mät fickans bredd, virka 3 snören och fläta på samma sätt som beskrivs ovan och sy fast flätan längs fickans överkant.
Sy fast fickorna med madrasstygn innanför kantvarvet. Placera fickans mitt över int på varje framstycke på samma höjd, och
avstånd efter önskemål.
Knäppning av framkanten: Sy i häktor i var framkant, med jämna mellanrum.
KJOL
Lägg upp 129(141)153(161)181(193) m på rundst nr 4. Sticka 1 v rm = avigsidan. Sticka först fram och tillbaka till sprund.
Nästa v (rätsidan): Fortsätt med mönster innanför kantm i var sida, börja och sluta med de 3 m i var sida.
Nästa v (avigsidan): Sticka 1 a-ökn i var sida, varannat v innanför kantm, sticka med de nya m i mönstret, se förklaring. Upprepa
ökn totalt 4 ggr i var sida = 137(149)161(169)189(201) m. Fortsätt med mönster till sprundet mäter 6 cm, låt arb vila. Sticka ett lika
stycke till.
Sätt alla m på en rundsticka och sticka mönster i rundvarv, se förklaring. Sticka ihop de båda kantm mellan delarna och sätt en
markering omkring m = sidm som stickas avig alla v, börja och sluta med de 3 m på var sida om sid-m =
135(147)159(167)187(199) m på var del + 2 sidm = totalt 272(296)320(336)376(400) m på v.
När arb mäter ca 10(12)12(14)14(16) cm från uppläggningskanten (här kan man förlänga eller göra kortare), sluta med v 3 i
mönstret, gör 1 int på var sida om sidm som följer: *1 am (= sidm), 1 int, sticka mönster till 2 m före nästa sidm, 1 vr-int*, upprepa ** på den andra delen, se förklaring till mönster. Upprepa int vart 8:e v totalt 4 ggr = 127(139)151(159)179(191) m på var del + 2
sidm = totalt 256(280)304(320)360(384) m. Avsluta med v 4 i mönstret. Arb mäter nu ca 22½(24½)24½(26½)26½(28½) m till
höften (= ca 20 cm nedanför midjan).
Fortsätt med att sticka fram och tillbaka, dela arb vid den ena sid-m till dragkedja i kjolens vänstra sida.
Sätt ytterligare 2 markeringar för int på var del, som följer: Rätsidan: *1 am (= sidm/kantm), sticka 39(43)47(51)59(63) m mönster,
sticka nästa m rm och sätt en markering om m, sticka 47(51)55(55)59(63) m mönster, sticka nästa m rm och sätt en markering om
m, sticka 39(43)47(51)59(63) m mönster*, upprepa *-* på den andra delen, lägg upp 1 m till ny kantm = totalt
257(281)305(321)361(385) m.
Nästa v, avigsidan: Gör int vid markeringar på varje del samt vid sidm/kantm (= totalt 12 int), söm följer: *1 rm (sidm/ kantm), 1 aint, sticka mönster till 2 m före den markerade m, 1 a-vr-int, 1 am (= markering), 1 a-int, sticka mönster till 2 m före nästa
markerade m, 1 a-vr-int, 1 am (= markering), 1 a-int, sticka mönster till 2 m före sidm, 1 a-vr-int*, upprepa *-* på den andra delen, 1
kantm. Upprepa int vart 8:e v totalt 6(6)3(6)6(5) ggr, sedan vart 6:e v totalt 0(0)4(0)0(0) ggr = 185(209)221(249)289(325) m.
Endast strl XL och 2XL: Sticka ytterligare 1 int på var sida om sidm/kantm på följande 4 v =185(209)221(249)285(321) m. Sluta
med 1 v från avigsidan. Byt till st nr 3.5 och sticka 3 v slätstickning. Maska av i rm från avigsidan.
MONTERING
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Lägg kjolen med de angivna måtten mellan fuktiga handdukar och låt torka.
Virkad och flätad kant till nederdel: Mät nederdelens omkrets längs kanten nertill, inkl kanter i sprund. Lägg upp 3 små öglor med
dubbelt garn. Med virknål nr 4 virkas 3 långa snören av lm i dubbelt garn, ta ej av garnet, så är det möjligt att förlänga eller korta
om det behövs. Sy ihop snörena i 1:a lm, fläta sedan snörena till en lång jämn fläta, inte för hårt. Sy fast flätan osynligt längs
kjolens nederkant och de båda sprunden.
Sy fast dragkedjan i sprundet upptill. Klipp till bandet efter ditt midjemått och sy fast på insidan av kjolen, längs kanten som linning i
midjan. Sy fast en häkta i linningen till att knäppa med.
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Tips & Råd
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova
med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.
Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att
du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att
plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.
Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av
en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att
inte sno det på samma ställe.
Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg
från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning
mellan färgerna.
Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning
av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en
hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar
STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb
= bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt =
hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag,
plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst =
slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare,
öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning
VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb =
maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5
lm

COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.
Garnupplysning: info@jarbo.se Designer: Jette Magnussen Översättning: Berit Lindberg Foto: Lasse Åbom

