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92172 BABYSET: KOFTA/BOLERO, KLÄNNING, BODY, PANNBAND & KRONA
GARNKVALITET  Colin (65 % Bomull, 35 % Lin. Nystan 50 g = 150 m)
MASKTÄTHET  Ca 23-24 m och 32 v slätst på st 3.5 mm = 10 x 10 cm 
GARNALTERNATIV   Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEKAR-CL 44(48)50-56(62-68)74-80(86-92)98-104 cl  
STORLEKAR-ÅLDER prematur(prematur)0-2(2-6)6-12(12-24) mån  2-4 år      

KOFTA/BOLERO:
ÖVERVIDD Ca 40(42)47(51)55(58)61 cm
HEL LÄNGD  Ca 14(15½)17(19)22(25)28 cm
GARNÅTGÅNG  Ca 50(75)75(75)100(125)150 g (fg 28103)
STICKOR  3 och 3.5  mm
RUNDSTICKA  3 och 3.5 mm, 60 cm
TILLBEHÖR 1 st knapp   

KLÄNNING:
ÖVERVIDD Ca 41(43)46(51)55(59)62 cm
HEL LÄNGD Ca 30(32)36(41)45(49)53 cm
GARNÅTGÅNG Ca 50(75)75(100)125(150)175 g (fg 28108)
STICKOR  3 och 3.5  mm
RUNDSTICKA  3 och 3.5 mm, 60 cm
VIRKNÅL 2.5 mm
TILLBEHÖR 1 st knapp

BODY:
ÖVERVIDD Ca 41(43)46(51)55(59)62 cm
HEL LÄNGD Ca 27(28)30(33)37(40)44
GARNÅTGÅNG Ca 50(50)75(75)100(125)150 g (fg 28117)
STICKOR  3 och 3.5  mm
RUNDSTICKA  3 och 3.5 mm, 60 cm
VIRKNÅL 2.5 mm
TILLBEHÖR 1 st knapp

PANNBAND:
STORLEKAR-CL  50-68(74-80)86-104 cl
MÅTT Omkrets: Ca 36(45)48 cm Höjd: Ca 5 cm
GARNÅTGÅNG  Ca 10-15 g (alla stl) (fg 28103)
RUNDSTICKA  3 och 3.5 mm, 40 cm eller strumpstickor 3 och 3.5 mm

IDÉ  Järbo Garn 
DESIGN & TEXT  Soolorado / Sanna Mård Castman E-POST patterns@jarbo.se

KRONA:
MASKTÄTHET  Ca 24 m x 50 v rätst (osträckt) på st 2.5 = 10 x 10 cm
MÅTT Omkrets: Ca 39 (43) cm Höjd: Ca 7-10 (7-11) cm
GARNÅTGÅNG  Ca 50 (50) g (fg 28117, hallonröd)
STICKOR 2.5 mm
RUNDSTICKA 2.5 mm, 40 cm
DESIGN & TEXT Berit Lindberg E-POST patterns@jarbo.se

STORLEKSGUIDE Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på våra plagg i beskrivningen 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. Barnkläder mäts i centilong (cl). Storlek 38, 44 (Prematur används som benämning på barn födda före 
37:e graviditetsveckans utgång och brukar betecknas som för tidigt födda (PT - Pre Term)), 50 cl (ca 0-1 mån) till 170 cl (ca 
14 + år). Barnets hela längd mäter du för att få fram rätt cl-storlek. Innerbenets längd mäter du från grenen till hålfoten. 
OBS! Storlekstabell fi nns på www.jarbo.se.

FÖRKORTNINGAR  am=avig maska, arb=arbetet, avigs=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, framst=framstycke, kantm = kantmaska, 
m=maska/maskor, omsl=omslag, rest=resten, rm=rät maska, räts=rätsidan, rätst= rätstickning, 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: Sticka ihop 2 m rätt. I slutet av v: Lyft 1 m, sticka 1 rm, drag den lyfta m över. 

GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se 
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av 

material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.

FOTO Lasse Åbom
FOTOMODELLER Else Ångman, Ture Strömberg

Krona: 92203

MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
SE SENASTE VERSIONEN AV BESKRIVNINGEN PÅ www.jarbo.se

Version 2

TIPS & RÅD  • För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
 • Markera med en färgad penna den storlek du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten. 
 • Sticka/virka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar/virkar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att 

du håller den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål.
 • Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.



 Knapphål: Avm 2 m vilka åter läggs upp på nästa v. 
 Rätstickning i rundvarv: X 1 v rm, 1 v am X, upprepa X-X. 
 Slätstickning i rundvarv: Sticka alla v räta
 Fast maska (fm): Stick ned nålen i nästa m, omslag om nålen, drag garnet genom m, omslag om nålen, drag garnet 

genom båda m på nålen.
 Luftmaska (lm): Gör en löpögla, X omslag om nålen, drag garnet genom öglan X. Upprepa X-X till önskat antal lm. 

Smygmaska (sm): Stick ned nålen i nästa m, omslag om nålen, drag garnet genom m och direkt genom m på nålen.

KOFTA/BOLERO Koftan/Boleron stickas fram och tillbaka på rundst till ärmhålet, sedan stickas alla delar klara var för sig. 
 Lägg på rundst 3.5 mm upp 59(63)69(75)81(87)89 m och sticka slätst innanför kantm i varje sida. På nästa v från räts 

lägg upp nya m i början och slutet av vartannat v enl följ: 6-6-5(6-6-6)7-7-7(8-7-7)8-8-8(9-8-8)9-9-9 m. När alla m är 
upplagda ska det finnas 93(99)111(119)129(137)143 m på stickan. Alla utökade m stickas i slätst innanför kantm i varje sida. 
OBS! När du stickat 4 v med alla m, börja snedda vid framkanterna enl följ: Gör en enkelint innanför kantm med 1 v:s 
mellanrum 3(3)3(0)0(0)0 ggr, med 3 v:s mellanrum 6(7)8(12)4(6)3 ggr och sedan med 5 v:s mellanrum 0(0)0(0)7(7)10 ggr. 
När arb mäter ca 5½(6½)6½(7½)9(11)12½ cm delas arb i bakst och framst enl följ: OBS! Man ska ha gjort 3(4)4(4)4(6)6 int. 
Sätt de första 20(21)24(26)28(28)30 m på en tråd att vänta = höger framst, sätt följ 47(49)55(59)65(69)71 m på en 
st 3.5 = bakst, sätt rest 20(21)24(26)28(28)30  m på en tråd att vänta = vänster framst. 

 Sticka bakst först. Avm för ärmhål i varje sida vartannat v 2-2(2-2)2-2(2-2)3-2(3-2)3-2 m. På nästa v från räts gör en 
enkelint innanför kantm i varje sida med 1 v:s mellanrum 2(2)3(3)2(4)4 ggr och sedan med 3 v:s mellanrum 0(0)1(1)2(2)2 ggr. 
När arb mäter ca 12½(13½)15½(17½)20½(23½)26½ cm maska av de mittersta 15(15)17(19)19(21)21 m och sticka 
klart varje sida för sig. Avm ytterl 2 m för nacken.Sätt axelns m på en tråd.

 Vänster framstycke: Läs igenom hela texten innan du börjar. Sätt m på en sticka 3.5 mm. Avm för ärmhål och gör int i 
sidan  lika bakst. Fortsätt med int vid framkanten enl tidigare förkl. Sätt axelns m på en tråd vid samma höjd som på bakst. 

 Höger framstycke: Stickas lika vänster framst  men åt motsatt håll. 

ÄRMAR Lägg på st 3 mm upp 31(33)33(35)37(39)39 m och sticka resår 1 rm 1 am innanför kantm i varje sida. Första och sista 
v = avigs. Sticka 5 v. Byt till st 3.5 mm och sticka mönster enl diagram över de mittersta 17 m, övriga m stickas i slätst 
innanför kantm. När arb mäter ca 3(3)3(2)2½(3)3 cm ökas 1 m i varje sida. Upprepa ökn med 3(3)3½(3)2(2)2 cm:s  
mellanrum ytterl 2(2)3(4)7(8)10 ggr = 37(39)41(45)53(57)61 m. När arb mäter ca 13(14)17(18)19(22)25 cm avm för 
ärmhål i varje sida vartannat v 2-2(2-2)2-2(2-2)3-2(3-2)3-2 m. På nästa v från räts gör en enkelint innanför kantm i 
varje sida med 1 v:s mellanrum 5(6)6(8)9(11)12 ggr. Sticka 3(3)5(3)3(3)3 v. Maska av i var sida vartannat v 2-3(2-3)2-3 
(2-3)3-3(3-3)3-3 m. Nu finns det kvar 9(9)11(11)13(13)15 m. Maska av.

MONTERING Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter angivna mått och låt dem torka. 
 Sticka ihop axelsömmarna: En i taget. Sätt axlarnas m på varsin st 3.5 mm. Håll i vänster hand med avigs utåt. 

Sticka ihop första m från varje sticka rätt. Gör samma med nästa par m och drag första m över. Fortsätt på samma sätt v ut. 
 Vänster hals, fram och nederkant: Börja mitt bak. Plocka från räts med rundst 3 mm upp ca 7(7)8(8)9(10)10 m utmed 

halva nacken, fortsätt utmed framkanten och plocka upp 1 m i varje v, hoppa ev över vart 5:e v så att det inte blir för 
många maskor, fortsätt plocka 1 m i varje m utmed nederkanten på framst och halva bakst. OBS! Plocka en extra m i 
hörnet mellan framkant och nederkant (= hörnmaska) och se till att den stickas rät från räts. Sticka resår 1 rm 1 am  i 4 v. 
OBS! Öka 1 m på varje sida av ”hörnmaskan” varje v. Maska av i resår. 

 Höger sida:  Stickas lika vänster men åt motsatt håll och med 1 knapphål mitt på resårkanten i höjd med den första int 
för framkanten. Sy i ärmarna. Sy ihop halskanten bak. Sy ihop ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i en knapp 
på vänster sida. 

KLÄNNINGEN Plagget stickas på rundst i rundv upp till ärmhålet där man delar och stickar klart varje del för sig.
 Lägg på rundst 3 mm upp 142(146)158(174)190(198)206 m och sticka resår 1 rm 1 am i 5 v. Markera början på v = 

vänster sida på framst. Byt till rundst 3.5 mm. På nästa v sticka enl följ: 23(24)27(31)35(37)39 m slätst, mönster över 
25 m enl diagram, 23(24)27(31)35(37)39 m slätst = framst,  sätt en markör = höger sida, 23(24)27(31)35(37)39  m slätst, 
25 m enl diagram, 23(24)27(31)35(37)39 m slätst (= bakst). När arb mäter 4 cm gör en enkelint på var sida om mönstret 
fram och bak enl följ: Sticka tills 3 m återstår innan mönstermaskorna, lyft  1 m rätt, sticka 1 rm, drag den lyfta m över, 
sticka 1 rm, sticka 25 m mönster, 1rm, sticka ihop 2 m rätt, sticka slätst tills det återstår 3 m innan mönsterm på bakst, 
lyft 1 m , sticka 1 rm, drag den lyfta m över, sticka 1 rm, sticka 25 m mönster, 1 rm, sticka ihop 2 m rätt, sticka rest m 
på varvet. Upprepa minskningsvarvet med 7 v:s mellanrum ytterl 2(1)2(3)2(7)10 ggr och sedan med 5 v:s mellanrum 
7(9)9(9)12(7)4 ggr. OBS! På storlek 44(48)50-56(62-68) cl gör ytterl 3(1)1(1) int endast på framst med 3 v:s mellanrum 
= 96(100)108(120)130(138)146 m på stickan. När arb mäter ca 21½(22½)25(29)32(35)38 cm öka på ett v 
10(12)12(12)12(16)16 m jämnt fördelat runtom = 106(112)120(132)142(154)162 m.  På nästa v sticka resår 1 rm 1 am. 
På nästa v dela arb i fram och bakst  = 53(56)60(66)71(77)81 m på varje del. 

 Sticka bakst först. Använd st 3.5 mm. Fortsätt sticka resår innanför kantm i varje sida. OBS! Minska på första v 1 m på 
storlek 48, 50-56, 62-68 cl så att maskantalet blir ojämnt. På nästa v från räts dela arb på mitten för ett sprund genom att 
maska av den mittersta m och sticka klart varje sida för sig. På samma varv avm också 3(3)4(4)4(5)5 m i sidan för ärmhål. 

 Vänster sida: Gör en enkelint innanför kantm i sidan vartannat v 7(6)5(7)9(9)9 ggr. OBS! När resårkanten mäter ca 5(6)8(8)8(9)10 
cm maska av vid sprundkanten för nacken 9(11)11(12)13(13)15 m. Fortsätt sticka resår över rest 7(7)9(9)9(11)11 m = hängsle. 
När plagget från resårens början mäter ca 7½(8½)10(11)12(13)14 cm sätt hängslets m på en tråd. 

 Höger sida: Stickas lika vänster sida men åt motsatt håll.  
 Framstycket: Stickas lika bakst men utan sprund. När resåren mäter ca 3½(4½)5(6)6(7)8 cm maska av för halsen de 

mittersta 13(15)15(17)17(17)21 m och sticka klart varje sida för sig. 
 Vänster sida: Maska av ytterl vartannat v för halsringn 2-1(2-2)2-2(2-2)3-2(3-2)3-2 m. Fortsätt med resår på rest m = hängslet, 

i lika många v som på bakst. 
 Höger sida: Stickas lika vänster sida men åt motsatt håll.



MONTERING Spänn ut plagget efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. 
 Sticka ihop hängslena, en i taget, enl följ: Sätt framst m på en st 3 mm och bakst m på en st 3 mm. Håll st 

parallellt i vänster hand med avigs utåt. Sticka ihop 1 m från vardera st = 1 m på höger sticka. Upprepa med nästa par m, 
drag den första ihopstickade m över. Upprepa på samma sätt v ut.

 Virkade kanter: Börja upptill på vänster sida av sprundet och virka med virknål 2.5 mm 1 v fm runt halsringn och sprundet. 
Sluta med att göra en knapphålsögla upptill på höger sida av sprundet. Sy i en knapp på vänster sida. 

 Virkade kanter runt ärmhål: Virka med virknål 2.5 mm 1 v fm runt varje ärmhål.

BODY Framst, grenen: Lägg på st 3 mm upp 19(19)19(21)21(21)23 m och sticka resår 1 rm 1 am i 1½ cm. Första och sista v 
= avigs. Gör 4 st knapphål mitt på kanten. Gör ett ca 1 cm in från varje sida och 2 mittemellan. Byt till st 3.5 mm. 
Sticka sedan enl följ: kantm, 0(0)0(1)1(1)2 m slätst, 17 m mönster enl diagram, 0(0)0(1)1(1)2  m slätst + kantm. 
När arb mäter ca 4½(4½)4½(5)5(5)5 cm lägg upp nya m i början och slutet av varje varv från räts enl följ: 4-3-3-3-3 
(4-4-4-3-3)4-4-4-4-4(4-4-4-4-3-3)5-4-4-4-4-4(5-5-5-5-4-4)5-5-5-5-5-4 m = totalt 51(55)59(65)71(77)81 m på stickan. 
Alla utökade m stickas i slätst utom yttersta m i varje sida som stickas i rätst = kantm. Lägg arb åt sidan att vänta.

 Bakst, grenen: Sticka resår lika framst men utan knapphål. Byt till st 3.5 mm och sticka slätst utan mönster innanför 
kantm i varje sida. När arb mäter ca 5½(5½)5½(6)6(6)6 cm lägg upp nya m lika framst = 51(55)59(65)71(77)81 m.   
Sätt bägge delarna på en rundst 3.5 mm (= 102(110)118(130)142(154)162 m). Fortsätt sticka slätst och mönster men 
nu i rundvarv. Markera 2 m i varje sida (= 1 m från bakst och 1 m från framst). Sticka 2 v och gör sedan en  enkelint på 
varje sida om markeringarna enl följ: Innan markering: Sticka tills 4 m återstår till markeringen, sticka ihop 2 m rätt, 
sticka 2 m. Efter markeringen: Sticka 2 m, lyft 1 m , sticka 1 m , drag den lyfta m över. Upprepa intagningarna med 
ca 5 cm:s mellanrum ytterl 0(1)1(1)2(3)3 ggr. OBS! På storlek 44, 48, 50-56 och 62-68 gör man ytterl en intagning 
med samma avstånd men endast på framst. Efter intagningarna har man 96(100)108(120)130(138)146 m på stickan. 
När arb mäter ca 19½(19½)20(21)24(26)27 cm öka 10(12)12(12)12(16)16 m jämnt fördelat runtom = 
106(112)120(132)142(154)162  m. På nästa v dela arb i fram och bakst  = 53(56)60(66)71(77)81 m på varje del. 

 Sticka bakst först. Använd st 3.5 mm. Men sticka nu resår 1 rm 1 am innanför kantm i varje sida. OBS! Minska på första 
v 1 m på storlek 48, 50-56, 62-68 cl så att maskantalet blir ojämnt. På nästa v från räts dela arb på mitten för ett sprund 
genom att maska av den mittersta m och sticka klart varje sida för sig. På samma varv avm också 3(3)4(4)4(5)5 m i varje 
sida för ärmhål. 

 Vänster sida: Gör en enkelint innanför kantm i sidan vartannat v 7(6)5(7)9(9)9 ggr. OBS! När resårkanten mäter ca 
5(6)8(8)8(9)10 cm maska av vid sprundkanten för nacken 9(11)11(12)13(13)15 m. Fortsätt sticka resår över rest 
7(7)9(9)9(11)11 m = hängsle. När plagget från resårens början mäter ca 7½(8½)10(11)12(13)14 cm sätt hängslets m 
på en tråd. 

 Höger sida: Stickas lika vänster sida men åt motsatt håll.  
 Framstycket: Stickas lika bakst men utan sprund. När resåren mäter ca 3½(4½)5(6)6(7)8 cm maska av för halsen de 

mittersta 13(15)15(17)17(17)21 m och sticka klart varje sida för sig. 
 Vänster sida: Maska av ytterl vartannat v för halsringn 2-1(2-2)2-2(2-2)3-2(3-2)3-2 m. Fortsätt med resår på rest m = hängslet, 

i lika många v som på bakst. 
 Höger sida: Stickas lika vänster sida men åt motsatt håll.

MONTERING Spänn ut plagget efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. 
 Sticka ihop axlarna, en i taget, se förklaring på klänningens montering. 
 Virkade kanter: Börja upptill på vänster sida av sprundet och virka med virknål 2.5 mm 1 v fm runt halsringn och sprundet. 

Sluta med att göra en knapphålsögla upptill på höger sida av sprundet. Sy i en knapp på vänster sida. 
 Virkade kanter runt ärmhål: Virka med virknål 2.5 mm 1 v fm runt varje ärmhål.
 Kant runt benhål: Plocka från räts med st 3 mm upp m runt benhålet och utmed den raka kanten i grenen och grenens resårkant. 

Sticka resår 1 rm 1 am i 3 v.  
 Maska av. Sy i knappar i grenen.

PANNBAND Lägg på rundst 3 mm upp 84(100)108 m. Sticka 3 v rätst i rundv. Öka på sista v 4 m = 88(104)112 m. Byt till rundst 3.5 mm 
och sticka mönster enl diagram i 12 v. Minska på sista v 4 m = 84(100)108 m. Byt till rundst 3 och sticka 2 v rätst och 
maska sedan av i rätst (= 1 avigt v).

KRONA Lägg upp 15 m på st 2.5 mm.  
 *Sticka 1 v rm. Avigsidan.
 Sticka 1 rm, öka 1 m, rm v ut. Vänd, sticka 16 rm, vänd.
 Sticka 1 rm, öka 1 m, rm v ut. Vänd, sticka 17 rm, vänd.
 Fortsätt att öka 1 m i början av v till det finns 25 (26) m på v. 
 Nästa v från rätsidan: 
 Sticka 1 m, 2 rm tills, rm v ut. Vänd, sticka 24 (25) rm, vänd.
 Sticka 1 rm, 2 rm tills, rm v ut. Vänd, sticka 23 (24) rm, vänd
 Fortsätt att minska 1 m i början av v till det åter finns 15 m på v.*
 Upprepa *-* ytterligare 4 ggr. Det finns nu 5 st uddar.
 Maska av alla m. Sy ihop kronan.
 Plocka upp m längs nederkant på kronan med rundst 2.5 mm, ca 100 (110) m.
 Sticka 10 v räta m. 
 Maska av. Fäst alla trådar.
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TECKENFÖRKLARING

=  Rm från räts och am från avigs

=  Sticka ihop 2 m rätt

=  Lyft 1 m rätt, sticka 1 rm, drag den lyfta m över

=  Omslag

=  Lyft 2 m tills rätt, sticka 1 rm , drag de lyfta m över

DIAGRAM

Börja 
här

Börja här

Sluta här
Börja här pannband
upprepa sedan *-*

Diagrammet visar alla v. Första v = räts. 
Börja vid pilar ”Börja här” och upprepa sedan *-* 
över angivet antal m. Sluta vid pil ”Sluta här”.


