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91237 SLADDSTRUMPA OCH FODRAL FÖR SMARTPHONES
SLADDSTRUMPA (A,B):
GARNKVALITÉ (A) Nova (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 170 m)
GARNALTERNATIV (A) Mini Bomull, Järbo 8/4, Baby Pascal, Skrållan, Gästrike 2 tr
GARNKVALITÉ (B) Mini Akryl Print (100% Akryl. Nystan ca 10 g = 36 m)
GARNALTERNATIV (B) Mini Ull, Mini Akryl
MÅTT (A,B) Bredd: Ca 7 mm
GARNÅTGÅNG (A,B) Ca 10 g (A: fg 48013 B: 80502, svart/grå/vit resp. röd/brun/beige)
STRUMPSTICKOR (A,B) Nr 2.5 (endast 2 stickor)
DESIGN & TEXT (A,B) Linda Brodin/Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se

FODRAL (C-E):
GARNKVALITÉ (C-E) RibbonXL (80% Högkvalitativ Bomull, 20% Övriga Fibrer. Rulle ca 250 g = 130 m) 
GARNKVALITÉ (C,E) Mini Ull (100% Ull. Nystan ca 10 g = 36 m) 
GARNALTERNATIV Mini Ull Mini Akryl, Mini Bomull, Järbo 8/4, Baby Pascal, Skrållan, Gästrike 2 tr Nova
MÅTT (C-E) Höjd: Ca 13 cm. Bredd: Ca 7½ cm.
GARNÅTGÅNG (C) Ca 60 g (fg 57501)
 Restgarn av Mini ull, Rött (till hjärta)
GARNÅTGÅNG (D) Ca 70 g (fg 57501 alt. 57502) 
GARNÅTGÅNG (E) Ca 80 g (fg 57501)
 Restgarn av Mini ull, Rosa (till hjärta)
VIRKNÅL (C-E) Nr 8
VIRKNÅL (C,E) Nr 2.5 (till hjärta)
TILLBEHÖR (C-E) Sytråd i matchande färg
DESIGN & TEXT (C-E) Linda Brodin/Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se  

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

FÖRKORTNINGAR arb=arbetet, ggr=gånger, m=maska/maskor, lm=luftmaska, fm=fast maska, sm=smygmaska, rm=rät maska, am=avig maska, 
st=stolpe, hst=halvstolpe, sm=smygmaska, lm= luftmaska, fm=fast maska, mb=maskbåge

FÖRKLARINGAR (A,B) Sladdstrumpan kan stickas på två sätt: 1) Sticka med sladden hela tiden inuti arbetet. 2) Sticka den längsta delen 
utan sladd inuti och trä sedan i sladden i arb innan sladden delar sig för hörlurssladdarna, sticka resten av arb med 
hörlurssladdarna inuti. Arb börjar nertill vid kontakten på sladden. Endast två strumpstickor används.

 Öka 1 m: Ta upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.

SLADDSTRUMPA (A,B) Lägg upp 4 m på strumpstickor nr 2.5. Sticka 4 rm. Flytta stickan med de stickade m till vänster hand och sticka dem 
 igen, rm hela tiden. Eftersom tråden flyttas från sista till första maskan bildas ett ”rör”. OBS! Har du sladden inuti arbetet 
 måste du efter varje varv lyfta ut sladden så tråden du ska sticka med går runt bakom sladden. Fortsätt sticka runt, runt 
 till arb är lika långt som sladden från kontakten till där sladden delar sig för hörlurarna. Öka 2 m genom att sticka 1 m, 
 öka 1 m, sticka 2 m, öka 1 m, sticka 1 m = 6 m. Sticka 4 varv. Öka ytterligare 2 m genom att sticka 2 m, öka 1 m, sticka 2 m, 
 öka 1 m, sticka 2 m = 8 m. Sticka 1 varv. Om du har stickat med sladden inuti sätter du 4 m på en tråd eller säkerhetsnål 
 och fortsätter sticka runt den ena hörlursladden med de andra 4 m på samma sätt som tidigare. Har du stickat utan sladd 
 sätter du alla 8 m på en tråd eller säkerhetsnål och trär i sladden i tuben, börja där m sitter på tråden och stoppa ner 
 kontakten åt det hållet. När sladden är på plats sätter du 4 m från tråden/nålen på en sticka och fortsätter sticka runt 
 ena hörlurssladden, se ovan hur du gör med sladden i arbetet. Sticka ända upp till hörlurssnäckan. Ta av garnet och dra 
 genom alla m. Sätt de resterande 4 m från tråden/nålen på en sticka och sticka runt den andra hörlurssladden. 
 Vid mikrofonen som sitter mitt på sladden görs en öppning enligt följande: Sticka 2 m tills 2 ggr = 2 m. Sticka dessa 2 m 
 runt runt på samma sätt som sladdstrumpan, men låt sladden/mikrofonen vara utanför. När du kommit förbi mikrofonen 
 lägger du upp 2 m igen genom att sticka 1 m, lägg upp 1 ny m, sticka 1 m = 3 m. Nästa varv: Sticka 1 m, lägg upp 1 m, 
 sticka 2 m = 4 m. Ta in sladden i arbetet igen och fortsätt sticka ända upp till hörlurssnäckan. Ta av garnet och dra genom 
 alla m. Fäst alla trådar. 

TVÄTTRÅD (A,B) Bör ej vattentvättas. 
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FÖRKLARINGAR (C-E) Luftmaska (lm): Omslag, dra igenom m på nålen. Halvstolpe (hst): Omslag, nedtag i nästa m, dra upp garn = 3 m på 
nålen, omslag, dra igenom alla 3 m på en gång = 1 m på nålen. Stolpe (st): Omslag, nedtag i nästa m, dra upp garn 

 = 3 m på nålen, omslag, dra igenom 2 m, omslag, dra igenom 2 m = 1 m på nålen.
 Fast maska (fm): Nedtag i nästa m, dra upp garn, omslag, dra igenom båda m på nålen = 1 m på nålen.
  
FODRAL (C-E) Lägg upp 7 lm på virknål nr 8.
 Varv 1: Börja i 2:a lm och virka 1 fm i varje lm, i sista lm virkas 3 fm, vrid arbetet och fortsätt virka på andra sidan 

lm-raden, i första lm virkas 2 fm, sluta med 1 sm i första fm = 14 fm (i en oval). Tips: Låt uppläggningstråden gå med 
innanför fm efter vridningen, så slipper du fästa tråden.

 Varv 2: Virka 1 lm, börja i nästa fm och virka 1 fm i varje fm, sluta med 1 sm i 1:a fm = 14 fm.
 Varv 3: Virka 1 lm, börja i nästa fm och virka runt fm i fm.
 Varv 4-15 (eller önskad höjd): Virka fm i fm, runt utan avslutning på varvet.
 Sluta i en kortsida med 1 sm i de 2 sista fm. C,D (utan handtag): Ta av garnet och fäst trådarna. 
 
HANDTAG (E) Fortsätt att virka lm till önskad läng och fäst på motsatt sida av fodralet med 1 sm, virka fm i lm hela varvet tillbaka. 
 Ta av och fäst garnet. Fäst gärna garnet med sytråd så blir det stadigare.

FICKA (D,E) Lägg upp 7 lm på virknål nr 8.
 Varv 1: Börja i 2:a lm och virka 1 fm i varje lm = 6 fm, vänd.
 Varv 2: Virka 1 lm, 2 fm i 1:a fm, 1 fm i varje och 2 fm i sista fm = 8 fm, vänd. För randad effekt virkas alla fm i bakre mb.
 Varv 3-9: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, vänd. 
 Ta av och fäst garnet. Sy fast fickan på fodralet med matchande sytråd (varv 1=nedåt).

HJÄRTA (C,E) Lägg upp 4 lm på virknål nr 2.5. 
 Virka alla m i 4:e lm från nålen.
 Virka 2 st, 1 hst, 1 fm, 3 lm (spetsen på hjärtat), 1 fm, 1 hst, 2 st, 3 lm, sluta med 1 sm. Dra lätt i uppläggningstråden 

för att forma hjärtat. 
 Ta av garnet och fäst ena tråden. Med den andra syr du fast hjärtat på fodralet.

TVÄTTRÅD (C-E) Endast handtvätt.


