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MOLLY
FÄRGNUMMER Axelvärmare Mössa  Sjal 
Fg.1 nr 35017  Ca 400 g  Ca 100 g Ca 150 g
Fg.2 nr 35016      Ca 35 g Ca 120 g
Fg.3 nr 35004      Ca 20 g Ca  60 g
Fg.4 nr 35010      Ca 20 g Ca  60 g
STICKOR: Nr 7, 8 & 10
STORLEKAR: En storlek



12-05 AXELVÄRMARE, RESTGARNSMÖSSA & HALSDUK 
GARNKVALITE Molly
STORLEK/MÖSSA En storlek 
AXELVÄRMARE En storlek 
HALSDUK Ca 22 x 250 cm inkl.  frans
GARNÅTGÅNG Axelvärmare Mössa Halsduk 
Fg.1 nr 35017 Ca 400 g  100 g 150 g
Fg.2 nr 35016    Ca 35 g 120 g 
Fg.3 nr 35004    Ca 20 g 60 g
Fg.4 nr 35010    Ca 20 g 60 g
STICKOR Nr 7,8 & 10 
TILLBEHÖR 4 st Knappar
DESIGN & TEXT Järbo Garn AB

MASKTÄTHET 11 m rätstickning på st 10 = 10 cm
 12 m slätstickning på st 8 = 10 cm 
 12 m rätstickning på st 8 = 10 cm

 TIPS! Läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.

FÖRKLARING Randning: 8 v fg 1, 8 v fg 2, 4 v fg 3, 4 v fg 4.

AXELVÄRMARE
BAKSTYCKET Lägg upp 87 m på st 8 och sticka 5 v resår 1 rm, 1 am utom på de 4 första och de 4 sista m som stickas rätstickning hela
 arbetet. När arb. mäter 40 cm minskas för nacken. Sätt de mittersta 21 m på en tråd och maska sedan av ytterligare 2-2 m
 i var sida. Sätt de resterande 29 m för var axel på en tråd. Lägg arb. åt sidan. 

FRAMSTYCKE/VÄNSTER Lägg upp 45 m på st 8 och sticka 5 v resår utom på de 4 första och de 4 sista m som stickas i rätstickning hela
 arb. Sticka slätst tills arb mäter ca 30 cm då sätts de 8 yttersta m i framkanten på en tråd och man  maskar av ytterligare
 2-1-1-1-1-1-1 = 29 m kvar, forstätt sticka tills arb mäter ca 42 cm. Låt arbetet vila. 

FRAMSTYCKE/HÖGER Stickas  likadant fast åt motsatt håll och med 4 knapphål, 1:a knapphålet på v 4 (sticka 2 rm gör ett omslag och sticka
 2 rm tills.), de övriga 2 knapphålen placeras med jämna mellanrum, och det översta knapphålet placeras i halskanten. 
  

MONTERING Sticka ihop båda axlarna med avigsidan utåt och börja från ytterkanten sluta mot halskanten. Plocka med st nr 7 upp
 76 m sticka 1 v, på nästa v minskas 14 m jämt fördelat, sticka sammanlagt 8 v, maska av och fäst trådarna. Sy i knapparna.
 Lägg plagget under fuktiga handdukar och låt torka. 

MÖSSA Lägg med st nr 8 upp 64 m och sticka rätst. enligt randningen. Sticka tills arb. mäter 19 cm. Minska 14 m jämt fördelat,
 sticka 3 v, minska 13 m jämt fördelat, sticka 3 v, minska 12 m jämt fördelat. Sticka ihop 2 m tills. varvet ut, drag ihop
 de återstående m. Klipp av garnet och sy ihop mössan, tänk på att sy ihop mössan från avigsidan om man vill ha en
 uppvikt kant nertill. Gör tofsen så här: Rita på ett styvt papper 2  runda cirklar 8 cm i diameter och innercirklen 4 cm.
 Linda garn runt tills innercirkeln är fylld. Klipp upp mellan pappskivorna och linda en tråd mellan pappskivorna och knyt
 till, klipp isär papperet och fäst tofsen på mössan. 

HALSDUK Lägg upp 25 m på st nr 10 och sticka räts. Börja med 9 v fg 1 och därefter randningen tills sjalen mäter ca 220 cm sluta
 med 8 v fg 1 maska av. Fäst alla trådar. Knyt en frans. Klipp 40 cm långa trådar, tag 3 trådar vik dem på mitten och drag
 upp en ögla genom en m i kanten på sjalen, trä de lösa ändarna genom  öglan och drag till. Knyt 12 fransar på varje kortsida.

TVÄTTRÅD Stickade/virkade plagg tvättas separat med skonsam tvätt, avigsidan ut och utan optiskt vitmedel. Undvik blötläggning.
 Sträcks i form i vått tillstånd. Ska plantorkas. 
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Se Järbo Garn hemsida www.jarbo.se 
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