
LILLA LOVIKKA & TINDRA
A. Modellstorlek barn ca 100 g + restgarn av Tindra
A. Modellstorlek dam ca 200 g + restgarn av Tindra

90493

B

B

A

A

LILLA LOVIKKA
Garnåtgång Modell B, herr ca 300 g

LILLA LOVIKKA
Garnåtgång Modell B, herr ca 300 g



90493-A Maskintovade sockor
GARNKVALITÉ Lilla Lovikka, Nystan á 100 g samt lite restgarn i Tindra (till kant)
STORLEK (Baby ca 2 mån-1 år) Barn ca 1½-4 år (Barn ca 4-7 år) Dam
GARNÅTGÅNG (100) 100 (100) 200 g
STICKOR 6½       
MASKTÄTHET 12 m och 25 v rätstickning =10 cm OBS ! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du fast, byt till grövre stickor.   
 Stickar du löst, byt till tunnare stickor.

SOCKOR	 Baby,	Barn	och	Dam:	Lägg upp (25) 35 (40) 45 m på stickor nr 6½ och sticka rätstickning i (12) 19 (22) 35 v.   
 Maska av (4) 7 (7) 5 m i var sida sticka vidare ytterligare (10) 13 (16) 30 v.

HOPTAGNING AV TÅ Baby: 1 rm, sedan 2 rm tills. = 9 m. 1 v rm. Nästa varv 2 rm  tills., varvet ut 1 rm = 5 m. Drag tråden genom de återstående m.  
 Barn: 1 rm* 2 rm tills. 2 rm * upprepa detta i 2 v med 1 v rm emellan. Sedan minskas 1 rm *2 tills. 1 rm *1 v, därefter  
 stickas 2 tills. varje v tills det återrstår 4 m, drag tråden igenom de kvarvarande m. Sticka 1 socka till. Dam:	1 rm * 2 rm  
 tills. 3 rm * upprepa v ut. Sticka 1 r v tillbaka. På nästa v stickas 1 rm * 2 tills. 2 rm * upprepa detta 3 ggr med 1 r v mellan.  
 Sedan 1 rm * 2 tills. 1 rm * upprepa 2 ggr med 1 r v mellan. På nästa v minskas 1 rm * 2 tills. * v ut, därefter stickas 2 m  
 tills. varje v tills 4 m återstår. Tag av garnet och drag tråden igenom de återstående m. Sticka 1 likadan socka till.

MONTERING Baby,	barn	och	dam:	Sy ihop sockan bak. Sy en söm uppe på foten från tån till avmaskningen av de (4) 7 (7) 5 m. 
 Virka ett v med fm i avvikande färg runt öppningen. Sömmen från tån över vristen kan även sluta vid de 5 avm m.
 Pälskant (Baby, Barn, Dam): virkas med pälsgarnet Tindra 2 v med fm.

TOVNING MASKINTVÄTTA I 40°. Tänk på att ullgarn krymper olika mycket, beroende på hur mycket Du lägger in i trumman och vilken maskin  
 Du har. Tvätta gärna tillsammans med något annat, tex. andra tovade saker eller ett par jeans, (Jeans eller likande tyg  
 bearbetar ullen på ett bra sätt i tvätt-trumman). OBS! Räkna med att sockorna krymper ca 40 procent. Om Du tycker att  
 sockan är för stor kan Du tvätta den en gång till. Om Du tycker att sockan dragit ihop sig för mycket blötlägg sockan igen,  
 dra och sträck ut dom på nytt.		

EFTERBEHANDLING Sträck och forma sockorna i vått tillstånd. OBS! Prova sockan på foten när den är våt. Lägg en liten frottéhandduk i sockorna  
 för att få fin form. Låt torka.

90493-B Maskintovade sockor
GARNKVALITÉ Lilla Lovikka, Nystan á 100 g samt lite restgarn i avvikande färg (till kanten)
STORLEK 38- 43 (Herr)
GARNÅTGÅNG 300 g           
STICKOR 6½       
MASKTÄTHET 12 m och 25 v rätstickning =10 cm. OBS ! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du fast, byt till grövre stickor. 
 Stickar du löst, byt till tunnare stickor.

SOCKOR Lägg upp 45 m och sticka rätstickning i 30 cm gör sedan hoptagningen för tårna: 1 rm * 2 rm tills. 3 rm * upprepa v ut. 
 Sticka 1 r v tillbaka. På nästa v stickas 1 rm * 2 tills. 2 rm * upprepa detta 3 ggr med 1 r v mellan. Sedan 1 rm * 2 tills. 1 rm  
 * upprepa 2 ggr med 1 r v mellan. På nästa v minskas 1 rm * 2 tills. * v ut, därefter stickas 2 m tills. varje v tills 4 m återstår.  
 Tag av garnet och drag tråden igenom de återstående m. Sticka 1 likadan socka till. OBS! Sockan ska vara stor för att den  
 kommer att krympa vid tvätt.
 
MONTERING Sy ihop sockan bak. Sy en söm från tån fram till vristen lämna en öppning på ca 18 cm. Virka ett v med fm i avvikande färg  
 runt öppningen.

TOVNING MASKINTVÄTTA I 40°. Tänk på att ullgarn krymper olika mycket, beroende på hur mycket Du lägger in i trumman och vilken  
 maskin Du har. Tvätta gärna tillsammans med något annat, tex. andra tovade saker eller ett par jeans, (Jeans eller likande  
 tyg bearbetar ullen på ett bra sätt i tvätt-trumman). OBS! Räkna med att sockorna krymper ca 40 procent. Om Du tycker att  
 sockan är för stor, tvätta dom gång till. Sy ihop sockan bak. Om Du tycker att sockan är för stor kan Du tvätta den en gång till.  
 Om Du tycker att sockan dragit ihop sig för mycket blötlägg sockan igen, dra ochsträck ut dom på nytt.	

EFTERBEHANDLING Sträck och forma sockorna i vått tillstånd. OBS! Prova sockan på foten när den är våt. Lägg en liten frottéhand duka i  
 sockorna för att få fin form. Låt torka.

VID FRÅGOR ANGÅENDE BESKRIVNINGEN
DESIGN & BESKRIVNING Deje Garn & Hemslöjd TELEFON 0552-41459 GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB TEL 026-27 30 30 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 ETT TACK TILL Noa Noa, Gävle.

 www.jarbo.se


