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91174 GROVT LINNE I RÄTSTICKNING & LÅNGA MASKOR
GARNKVALITÉ  RibbonXL (Rulle ca 250 g = 130 m. 80% Bomull, 20% Övriga Fibrer)
STORLEKAR S(M)L
ÖVERVIDD Ca 88(96)104 cm (när plagget ligger plant, lite utsträckt)
HEL LÄNGD Ca 45(45)50 cm
GARNÅTGÅNG 2(2)3 rullar (vit: fg 57501, röd: fg 57513, lin: fg: 57507)
STICKOR Nr 12
DESIGN & TEXT  Järbo Garn/Ingela Pettersson E-POST patterns@jarbo.se
MASKTÄTHET Ca 8 m mönster på st nr 12 = 10 cm.

STORLEKSGUIDE Järbo garn storleksguide: Rörelsevidden på våra plagg i stickbeskrivningen kan variera beroende på plaggets 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. 

FAKTA RibbonXL är ett volymiöst men lätt material, framställt av 100% återvunna fibrer – 80% högkvalitativ Bomull, 20% Övriga Fibrer. 

TIPS & RÅD * För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom hela beskrivningen noga innan Du påbörjar ditt arbete.

MÖNSTER Varv 1: 1 rm *1 omslag, 1 rm*, upprepa *-* varvet ut.
 Varv 2: 1 rm *låt omslaget glida av stickan, sticka 1 rm*, upprepa *-*varvet ut.
 Varv 3: räta maskor.
 Varv 4: räta maskor.
 Upprepa varv 1-4.

BAKSTYCKE Lägg på st nr 12 upp 38(42)46 m och sticka 4 räta varv. Sticka sedan mönster enl förkl rest av arb. När arb mäter ca 42(42)47 cm 
 avm för nacken de mittersta 12(14)16 m och var sida stickas för sig. (Om möjligt börja nackens avm på mönstervarv 3). 
 Vänster sida: Avm ytterl 1 m för nacken. Sätt rest m (= axelns m) på en avmaskningsnål. Höger sida: Stickas lika vänster sida,  
 men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKE Stickas lika bakst tills arb mäter ca 38(38)43 cm. Då avmaskas för halsen de mittersta 10(12)14 m och var sida stickas för sig. 
 Vänster sida: Avmaska ytterligare 1 m vartannat varv 2 gånger för halsringningen. Sticka tills arb mäter lika långt som bakst. Låt 
 axelns m sitta kvar på stickan. Höger sida: Stickas lika vänster sida, men åt motsatt håll.

MONTERING Lägg styckena med rätsidorna mot varandra. Sticka ihop axelsömmarna: Ta 1 m från framst och 1 m från bakst och sticka 
 ihop. Maska av. Sy ihop sidorna. Börja nerifrån och sy ihop ca 30(30)35 cm. Fäst trådarna. Tips! Eftersom garnet är grovt 
 och trådändarna kan spreta, sy gärna med nål och sytråd (i arbetets färg) och fäst lite extra.

TVÄTTRÅD Endast handtvätt och utan optiskt vitmedel. Undvik blötläggning. Sträcks i form i vått tillstånd. Ska plantorkas. 
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