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91464 BASPLAGG TILL HERR MED ISATT ÄRM
GARNKVALITÉ ALPACKA SOLO (100 % alpacka. 1 n ca 50 gr = 167 m)
MASKTÄTHET Ca 23-24 m x 31 v slätst på st nr 3.5 = 10 x 10 cm 
GARNALTERNATIV Junior
STORLEKAR – HERR XS(S)M(L)XL(2XL)
STORLEKAR – EUR 42(44/46)48/50(52/54)56/58(60/62) 
ÖVERVIDD Ca 94(102)110(118)126(134) cm 
HEL LÄNGD Ca 66(67)69(71)73(75) cm 
GARNÅTGÅNG (A) Ca 300(300)350(450)500(500) g
GARNÅTGÅNG (B) Ca 300(300)350(450)500(500) g (fg 29110)
GARNÅTGÅNG (C) Ca 300(300)350(450)500(500) g
GARNÅTGÅNG (D) Ca 300(300)350(450)500(500) g
GARNÅTGÅNG (E) Ca 200(250)250(300)300(350) g
GARNÅTGÅNG (F) Ca 200(250)250(300)300(350) g
GARNÅTGÅNG (G) Ca 200(250)250(300)300(350) g
GARNÅTGÅNG (H) Ca 200(250)250(300)300(350) g (fg 29113)
GARNÅTGÅNG (J) Ca 300(300)350(450)500(500) g
STICKOR Nr 3 och 3.5 
RUNDSTICKA Nr 3, 60 och 80 cm 
TILLBEHÖR Plagg C,G: 7(7)8(8)8(8) st knappar Plagg D,H: 6(6)7(7)7(7) st knappar
IDÉ Järbo Garn
DESIGN & TEXT Soolorado/Sanna Mårdh Castman E-POST freelance.designer.sanna@jarbo.se

STORLEKSGUIDE Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på våra plagg i stickbeskrivningen kan variera beroende på plaggtyp 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.

TIPS & RÅD               * För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningarna noga innan du påbörjar ditt arbete.
 * Markera med en färgad penna den storlek du stickar så är det lättare att följa beskrivningstexten.          
 * Sticka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att du håller den
                                       angivna masktätheten  – eller anpassa grovleken på stickor så att masktätheten stämmer.                        
 * Byte till nytt nystan: Knyt aldrig ihop två garnändar. Repa istället upp de två garnändar som ska sammanfogas ca 8 cm 
    och lägg dem omlott. Sno garnändarna löst om varandra och fortsätt sticka. De flesta föredrar att börja på ett nytt 
    nystan genom att dra ut garnet inifrån nystanet.

FÖRKORTNINGAR am=avig maska, arb=arbetet, avigs=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, framst=framstycke, int=intagning/ 
 intagningar, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, rest=resten, rm=rät maska, räts=rätsidan, slätst=slätstickning, st=sticka/ 
 stickor, v=varv, ökn=ökning

FÖRKLARINGAR Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
 Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas rät alla v. 
 Enkelintagning (enkelint): I början av v: 2 m tills rätt. I slutet av v: Lyft 1m, sticka 1 m, drag den lyfta m över.
 Dubbelintagning (dubbelint): I början av v: 3 m tills rätt. I slutet av v: Lyft 1m, sticka ihop 2 m rätt, drag den lyfta m över.
 Knapphål: Avm 2 m vilka åter läggs upp på nästa v.  

BAKSTYCKE (A-H,J) Lägg på st nr 3 upp 108(118)128(136)146(154) m och sticka resår 1 rm 1 am innanför kantm i var sida i ca 7 cm, första  
 och sista v från avigs. Öka på sista v 4(4)4(4)4(6) m jämnt fördelat = 112(122)132(140)150(160) m. Byt till st nr 3.5  
 och sticka slätst innanför kantm i var sida. 
 När arb mäter ca 42(43)44(45)46(47) cm sticka enl följ: 
 A-D,J: Avm för ärmhål i var sida vartannat v 3-2-1(3-2-1)3-2-2(3-2-2)4-2-2(4-2-2) m. På nästa v från räts görs en enkelint  
 i var sida innanför 2 m (= kantm + 1 m). Upprepa enkelint med 1 v:s mellanrum  ytterl 3(4)5(5)6(7) ggr och därefter  
 med 3 v:s mellanrum 3(4)4(4)5(5) ggr. 
 E-H: Avm för ärmhål vartannat v 8-3-2-1-1(9-3-2-2-1-1)13-3-2-2-1-1(15-3-2-2-1-1)15-4-3-3-2-1(17-5-3-2-2-1-1) m i var sida. 
 När arb mäter ca 62(63)65(67)69(71) cm snedda axeln genom att maska av m vartannat v enl följ: 
 A-D,J: 5-4-4-4-4-4(5-5-5-4-4-4)5-5-5-5-5-5(6-6-6-5-5-5)6-6-6-6-5-5(7-6-6-6-6-6) m. 
 E-H: 4-4-4-4-4-3(4-4-4-4-4-4)5-4-4-4-4-4(5-5-4-4-4-4)5-5-4-4-4-4(5-5-5-4-4-4) m.
 Samtidigt med den 4:e avm för axeln maska av de mittersta 26(28)28(30)32(34) m för nacken och sticka klart var sida  
 för sig. Maska av ytterl vartannat v för nacken 3-2 m. 

FRAMSTYCKE (A,E,J)  Lägg upp och sticka lika bakst tills arb mäter ca 57(58)60(62)64(66) cm. Avm då för halsen de mittersta 20(20)20(22)22(24) m  
 och sticka klart var sida för sig. Avm ytterl vartannat v för halsringn 2-2-2-1-1(2-2-2-2-1)2-2-2-2-1(2-2-2-2-1)3-2-2-2-1 
 (3-2-2-2-1) m. Maska av axelns m vartannat v vid samma höjd och på samma sätt som på bakst. 

FRAMSTYCKE  (B,F) Lägg upp och sticka lika bakst, men samtidigt med den 3:e avm/int för ärmhål delas arb på mitten för V-halsen och var  
 sida stickas klart för sig.  
 Vänster sida: Gör en enkelint innanför 2 m (= kantm + 1 m) med 1 v:s mellanrum 3(5)3(3)3(5) ggr och därefter med 3 v:s  
 mellanrum 15(14)16(17)18(17) ggr.  Avm för axeln vartannat v vid samma höjd och på samma sätt som på bakst. 
 Höger sida: Stickas lika vänster men åt motsatt håll.
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VÄNSTER Lägg på st nr 3 upp 53(57)63(67)71(77) m och sticka resår 1 rm 1 am innanför kantm i var sida i ca 7 cm, första och sista v  
FRAMSTYCKE (C,G) från avigs. Justera på sista v maskantalet till 54(59)64(68)73(78) m. Byt till st nr 3.5 och sticka slätst innanför kantm i var sida. 
 Avm och gör int för ärmhål i sidan lika respektive bakst. När arb mäter ca 57(58)60(62)64(66) cm maska av för halsringn  
 i framkanten vartannat v 8-2-2-2-1-1(8-2-2-2-2-1)8-2-2-2-2-1(9-2-2-2-2-1)9-3-2-2-2-1(10-3-2-2-2-1) m. Maska av för  
 axeln vartannat v vid samma höjd och på samma sätt som på respektive bakst. 
HÖGER
FRAMSTYCKE (C,G) Stickas lika vänster framst men åt motsatt håll.

VÄNSTER Lägg upp och sticka lika vänster framst ”C,G ”. Men samtidigt med den 3:e avm/int för ärmhålet  börjar man snedda vid  
FRAMSTYCKE (D,H) framkanten för V-hals enl följ: Gör en enkelint innanför 2 m (=  kantm + 1 m ) med 3 v:s mellanrum 15(17)16(17)18(20) ggr  
 och därefter med 5 v:s mellanrum 1(0)1(1)1(0)  ggr. Maska av för axeln vartannat v vid samma höjd och på samma sätt  
 som på resp bakst. 
HÖGER 
FRAMSTYCKE (D,H) Stickas lika vänster framst men åt motsatt håll. 

ÄRMAR (A,B,C,D,J) Lägg på st nr 3 upp 50(52)52(52)54(56) m och sticka resår 1 rm 1 am innanför kantm i var sida i ca 7 cm, första och  
 sista v från avigs. OBS! Justera på sista v maskantalet till 54(54)56(56)58(60) m. Byt till st nr 3.5 och sticka slätst  
 innanför kantm i var sida. När arb mäter ca 8-9 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 3 v:s mellanrum  
 ytterl 5(5)5(12)13(14) ggr och därefter med 5 v:s mellanrum tills det finns 96(98)100(106)110(114) m på stickan. När  
 arb mäter ca 47(48)49(50)51(52) cm maska av för ärmhål i var sida vartannat v 3-2-2-1(3-2-2-1)3-2-2-1(3-2-2-2)4-2-2-1 
 (4-2-2-2) m. På nästa v från räts görs en enkelint i var sida innanför 2 m (= kantm + 1 m). Upprepa enkelint med 1 v:s  
 mellanrum ytterl 10(10)11(12)14(15) ggr. Maska av i var sida vartannat v 3-3-4 m. På nästa v från räts maska av rest  
 38(40)40(42)42(42) m rakt. 

MONTERING (A-H,J) Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka.
 HALSKANT (A,E): Rundsticka: Sy ihop axelsömmarna. Plocka från räts med rundst nr 3 upp ca 106(110)110(114)118(124) m  
 runt halsringn och sticka resår 1 rm 1 am i rundvarv i ca 2½-3 cm. Maska av i resår. Jumperstickor: Sy ihop höger  
 axelsöm. Plocka upp m med st nr 3 som för halskant på rundst men lägg till 2 m = kantm. Sticka resåren fram och  
 tillbaka, sista v från avigs. När resåren är klar sy ihop vänster axelsöm + halskanten. A: Sy i ärmarna. Sy ihop sid- och  
 ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. E: Sticka ärmhålskanter enl förkl nedan. Sy ihop sidsömmarna + ärmhålskanterna.  
 Använd kantm till sömsmån. 
 HALSKANT (B,F): Rundsticka: Sy ihop axelsömmarna. Plocka från räts med rundst nr 3, innanför kantm, upp 1 m i varje v  
 utmed vänster sida av V-halsen, hoppa över ca vart 5:e v, plocka upp en extra m mitt i V-et, lika många m utmed höger sida  
 som för vänster och ca 40(42)42(44)46(48) m utmed nacken. Sticka resår 1 rm 1 am i rundvarv i ca 2½-3 cm. OBS! Se till att  
 det blir en rät m mitt i V-et från räts. Gör en enkelint på var sida om rm mitt i  V-et varje v, även på avmaskningsv. Maska  
 av i resår. Jumperstickor: Sy ihop höger axelsöm. Plocka upp m med st nr 3 som för halskant på rundst men lägg till 2 m =  
 kantm. Sticka resåren fram- och tillbaka, sista v från avigs. När resåren är klar sy ihop vänster axelsöm + halskanten. B: Sy i  
 ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. F: Sticka ärmhålskanter enl förkl nedan. Sy ihop  
 sidsömmarna + ärmhålskanterna. Använd kantm till sömsmån. 
 HALS- OCH FRAMKANTER (C,G): Sy ihop axelsömmarna. Plocka från räts med st nr 3 upp ca 99(103)103(107)111(117) m runt  
 halsringn. Sticka resår 1 rm 1 am, innanför kantm i var sida, i ca 2½-3 cm, sista v från avigs. Maska av i resår. Höger framkant: Plocka  
 från räts innanför kantm med st nr 3 upp 1 m i varje v utmed framkanten + halskanten. Hoppa över ca vart 5:e v. Sticka  
 resår 1 rm 1 am innanför kantm i var sida, i ca 2½-3 cm, sista v från avigs. Maska av i resår. Vänster framkant: Stickas  
 lika höger framkant men åt motsatt håll. Gör 7(7)8(8)8(8) st knapphål mitt på kanten. Det översta mitt för halskanten,  
 det nedersta ca 1½ cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. C: Sy i ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna.  
 Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar. G: Sticka ärmhålskanter enl förkl nedan. Sy ihop sidsömmarna + ärmhålskanterna.  
 Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar.
 HALS- OCH FRAMKANTER (D,H): Sy ihop axelsömmarna. Rundsticka: Börja nedtill på höger framst och plocka från räts med  
 rundst nr 3 upp 1 m i varje v utmed höger framkant och halskant, ca 40(42)44(44)46(48) m utmed nacken och lika många m  
 utmed vänster sida som för höger. Hoppa över ca vart 5:e v . Sticka resår 1 rm 1 am innanför kantm i var sida i ca 2½-3 cm,  
 sista v från avigs. Maska av i resår. OBS! Gör 6(6)7(7)7(7) st knapphål mitt på vänster framkant. Det översta ca 1 cm nedanför  
 1:a int för V-hals, det nedersta ca 1½ cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. Jumperstickor: Vänster hals-  
 och framkant: Börja bak i nacken. Lägg med st nr 3 upp 1 ny m = kantm, plocka sedan upp ca 20(21)22(22)23(24) m utmed  
 halva nacken, 1 m i varje v utmed V-hals och framkant. Hoppa över ca vart 5:e v. Sticka resår 1 rm 1 am innanför kantm i var  
 sida, i ca 2½-3 cm, sista v från avigs. Maska av i resår. OBS! Gör 6(6)7(7)7(7) st knapphål mitt på kanten. Det översta ca 1  
 cm nedanför 1:a int för V-hals, det nedersta ca 1½ cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. Höger hals- och  
 framkant: Stickas lika vänster men åt motsatt håll.  Sy ihop kanten mitt bak. D: Sy i ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna.  
 Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar. H: Sticka ärmhålskanter enl förkl nedan. Sy ihop sidsömmarna + ärmhålskanterna.  
 Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar. 
 POLOKRAGE (J): Rundsticka: Sy ihop axelsömmarna. Plocka från räts med rundst nr 3 upp ca 106(110)110(114)118(124) m  
 runt halsringn och sticka resår 1 rm 1 am i rundvarv i ca 18(19)20(20)20(20) cm. Maska av i resår. OBS! Om man vill ha  
 en lösare polokrage så byt till rundst nr 3.5 efter ca 3-4 cm. Jumperstickor: Sy ihop höger axelsöm. Plocka från räts upp  
 m med st nr  3 som för polokrage på rundst men lägg till 2 m = kantm. Sticka resåren fram och tillbaka, sista v från  
 avigs. När polokragen är klar sy ihop vänster axelsöm + polokragen. Tänk på att kragen ska vikas utåt. Sy i ärmarna. Sy  
 ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.

ÄRMHÅLSKANTER (E-H) Plocka från räts innanför kantm med st nr 3 upp 1 m i varje m och v utmed ärmhålet. Hoppa över ca vart 5:e v. Sticka  
 resår 1 rm 1 am innanför kantm , i ca 2½-3 cm, sista v från avigs. Maska av i resår. 
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