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91230 KLASSISK JACKA I RIBBONXL
GARNKVALITÉ  RibbonXL (Rulle ca 250 g = 130 m. 80% Bomull, 20% Övriga Fibrer)
STORLEKAR XS/S(M/L)XL/2XL
ÖVERVIDD Ca 76(88)104 cm (när plagget ligger plant, lite utsträckt)
HEL LÄNGD Ca 51(52)53 cm
GARNÅTGÅNG 3(4)5 rullar (vit: fg 57501)
STICKOR Nr 9 och 12
TILLBEHÖR  5 knappar
DESIGN & TEXT  Järbo Garn/Ingela Pettersson E-POST patterns@jarbo.se
MASKTÄTHET Ca 9-10 m x 12 v på stickor nr 12 = 10 x 10 cm - eller anpassa grovleken på stickorna så masktätheten stämmer.

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. OBS! Detta garn är lite töjbart. 

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.

FORKORTELSER  arb=arbetet, bakst=bakstycke, fg=färg, framst=framstycke, m=maska/maskor, v=varv, rm=rät maska 

BAKSTYCKET  Lägg upp 36(42)50 m på st nr 12 och sticka 4 varv rätstickning. Sticka sedan slätstickning (alla varv börjar med 1 rm) 
 tills arbetet mäter 30(31)32 cm, avmaska 2,1,1(3,2,1)3,2,1 m vartannat v i vardera sida. Vid 44(45)46 cm sätts de 10 
 mittersta m på en tråd och var sida stickas för sig. Avmaska 1,1(2,1)2,1 m vartannat varv för halsringningen. Sätt sedan 
 axlarnas maskor på avmaskningsnålar.

FRAMSTYCKE - VÄNSTER Lägg upp 16(19)23 m på st nr 12 och sticka 4 varv rätstickning och sedan slätstickning. Avmaska för ärmhål lika som på 
 bakstycket. När avmaskning för ärmhålet är klar avmaska direkt för halsringning 3,1,1(3,2,1)3,2,1 m vartannat varv. Sticka 
 sedan lika långt som bakstycket och sätt axelmaskorna på avmaskningsnålar. 

FRAMSTYCKE - HÖGER Sticka höger sida på samma sätt som vänster framstycke, men spegelvänt.

ÄRMAR Lägg upp 18 (20) 22m på st nr 12 och sticka 4 varv rätstickning. Sedan slätstickning på 1:a v öka 1m i vardera sidan. 
 Öka sedan vart 8:e varv till 30(32)34 m. Sticka till 44(45)45 cm avmaska först 2(3)3 m i vardera sida. Sedan 1 m vartannat 
 varv till 10 m återstår avmaska då alla 10m på en gång.

MONTERING Vänster kant: Plocka med st nr 9 upp från rätsidan ca 39(40)42 m utmed vänster framkant sticka med början från avigsidan 
 4 varv räta, maska av. Höger kant: Plocka upp likadant på högersidan men här görs knapphål. På 3:e varvet börjar 
 knapphålen, det längst ner kommer efter 2:a maskan. Fördela de 4 knapphålen jämt över stycket, det 5:e kommer i 
 halsringningen. Knapphål: 1 m avmaskas på nästa varv läggs maskan upp igen. Axlar: Sätt m på fram- resp. bakstycke 
 på separata stickor. Lägg styckena räta mot räta och sticka ihop axlarna. Sticka genom att ta stickan genom en maska 
 från bak- och en från framstycket och maska av med räta maskor. Halskant: Plocka upp ca 64 m runt halsringningen. 
 Sticka 4 varv rätstickning med början på avigsidan. På 2:a varvet görs ett knapphål i högersidan innanför 2:a m. Sy i 
 ärmarna, sy ihop sidsömmarna och sy i knapparna.

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