Version 3

Märta - spetsstickad damkofta
Märta är en härlig vår- och sommarkofta i ljuvligt lin från Holma-Helsingland - Inspirerad av regn men gjord för soliga dagar. Det skira
regndroppsmönstret är enkelt att sticka men effektfullt och visar så fint upp linets fall. A-line-formen på koftan är bekväm och gör att den
sitter snyggt - smal midja och mycket vidd nedtill. En hyska eller tryckknapp upptill håller ihop formen. Råa kanter där linets egen struktur
och regndroppsmönstret kommer fram är också en del av charmen. Modellen på bilden har storlek M.

GARNKVALITÉ Järbo Lin (100% lin. Ca 100 g = 200 m)
MASKTÄTHET Ca 24 m x 24 v i regndroppsmönster på st 3,5 mm = 10 x 10 cm (används till större delen av koftan)
Ca 19 m x 24 v i slätst på stickor 3,5 mm = 10 x 10 cm (används bara i midjan)
STORLEKAR-DAM XS(S)M(L)XL(2XL)3XL(4XL)
ÖVERVIDD - plaggets mått Ca 87(93)107(120)126(133)147(160) cm - rekommenderas 5 cm i rörelsevidd
ÖVERVIDD - kroppens mått Ca 82(88)102(115)121(128)142(155) cm
MIDJEVIDD Ca 76(82)95(107)114(120)133(145) cm
HEL LÄNGD Ca 57(58)64(65)67(71)71(72) cm
ÄRMLÄNGD Det finns två ärmlängder att välja på: Ärmlängd 1 är 45 cm, och Ärmlängd 2 är 50 cm.
GARNÅTGÅNG Ca 350(400)470(500)520(550)600(650) g (fg 48106, Greystone)
RUNDSTICKA 3,5 mm 100 cm eller längre samt sticka 3 mm, 100 cm
STRUMPSTICKOR 3,5 mm till ärmar (eller den längre rundstickan för Magic Loop om du föredrar det)
TILLBEHÖR hyska/hyskor eller tryckknapp (om tryckknapp en liten bit vliselin eller en stump av ett band för att förstärka där knappen
sitter), stoppnål, maskhållare, markörer

FÖRKLARINGAR
2ambm: 2 aviga maskor tillsammans i bakre maskbågen
2amtills: 2 aviga maskor tillsammans
2rtills: Sticka två räta maskor tillsammans
3amtills: 3 aviga maskor tillsammans
LM: Lyft markör (flytta markören från v till h sticka)
LLR: Lyft, lyft, rät – lyft två maskor (en i taget) som om du skulle sticka dem räta, sätt tillbaka dem på vänster sticka och sticka ihop dem
genom bakre maskbågen (vänsterlutande minskning)
döhpt: Dubbel överdragshoptagning, lyft 1m rätt, 2rtills, dra den lyfta m över, 2 m minskade
ö1afb: öka 1 m genom att sticka avig maska i främre och sedan bakre maskbågen
ö1h: Högerlutande ökning. Lyft tråden mellan två maskor och lägg den bakifrån och fram över vänster sticka, sicka i bakre maskbågen.
ö1v: Vänsterlutande ökning. Lyft upp tråden mellan två maskor och lägg den framifrån och bak över vänster sticka och sticka i den främre
maskbågen.
ö1rfb: öka 1 m genom att sticka rät maska i först främre och sedan bakre maskbågen
ö1till5: Ökning, 1 m till 5m: 1rm, omsl, 1rm i samma m som tidigare, omsl, 1rm i samma igen.
ö1till4: Ökning, 1 m till 4m: 1 rm, omsl, 1rm i samma m som tidigare, 1rm i bakre maskbågen
Tips för att kolla stickfasthet på regndroppsmönstret: Tre repetitioner av Regndroppsdiagram B (dvs 3 x 8 maskor) ska ge 10 cm på
bredden, mät på regndroppens mitt. OBS! Du kan inte använda Regndroppsdiagram A för att kolla stickfastheten om du vill räkna antal
droppar! För provlapp gör fem repetitioner på bredden, dvs lägg upp 20 m (som redan på första varvet då ökar till 40 m), sticka 4 droppar på
höjden och mät stickfastheten på mitten av någon av dropparna mitt på provlappen (glöm inte att du ska ha 3 repetitioner av diagrammet
så både droppe och aviga maskor ska mätas, dvs 3x8 m). Vad gäller höjden ska det gå 4 droppar på 10 cm.
MÖNSTRET BÖRJAR
Koftan stickas fram- och tillbaka och nerifrån- och upp.
Lägg upp 236(302)354(406)432(348)388(428) m på rundsticka 3,5 mm. Det är lättast att lägga upp med en ände vardera från två olika nystan
så riskerar du inte att garnet tar slut.
Ditt projekt kommer att vara ENORMT till att börja med. Det kommer att kännas som att du stickar en kofta - stor som en sjal - och sju resor
för stor, men bara du har kollat din stickfasthet kan du lita på mönstret och våga köra på. Det kommer att ordna sig.
REGNDROPPSDIAGRAM A
Du kommer att ha 22(24)28(32)34(36)40(44) regndroppar på stickorna.
Storlek XS: Börja från varv 32 i Regndroppsdiagram A (OBS avigt varv, läs från v till h), och sticka enligt diagrammet v ut. Sticka hela
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diagrammet en gång. Vad gäller ökningen på det första varvet kan det vara svårt att göra en ö1h första varvet går det bra att öka en genom
att ö1fb på maskan innan istället.
Storlek S: Börja från varv 26 i Regndroppsdiagram A (OBS avigt varv, läs från v till h), och sticka enligt diagrammet v ut. Sticka hela
diagrammet en gång. Vad gäller ökningen på det första varvet kan det vara svårt att göra en ö1h första varvet går det bra att öka en genom
att ö1fb på maskan innan istället.
Storlek M: Börja från varv 20 i Regndroppsdiagram A (OBS avigt varv, läs från v till h), och sticka enligt diagrammet v ut. Sticka hela
diagrammet en gång. Vad gäller ökningen på det första varvet kan det vara svårt att göra en ö1h första varvet går det bra att öka en genom
att ö1fb på maskan innan istället.
Storlek L: Börja från varv 14 i Regndroppsdiagram A (OBS avigt varv, läs från v till h), och sticka enligt diagrammet v ut. Sticka hela
diagrammet en gång. Vad gäller ökningen på det första varvet kan det vara svårt att göra en ö1h första varvet går det bra att öka en genom
att ö1fb på maskan innan istället.
Storlek XL: Börja från varv 8 i Regndroppsdiagram A (OBS avigt varv, läs från v till h), och sticka enligt diagrammet v ut. Sticka hela
diagrammet en gång. Vad gäller ökningen på det första varvet kan det vara svårt att göra en ö1h första varvet går det bra att öka en genom
att ö1fb på maskan innan istället.
Storlekar 2XL, 3XL, 4XL: Börja från varv 1 i Regndroppsdiagram A, sticka enligt diagrammet v ut. Sticka hela diagrammet en gång.
Alla storlekar: 132(144)168(192)204(216)240(264) m efter Regndroppsdiagram A.
22(24)28(32)34(36)40(44) regndroppar på stickorna.
MIDJA
Byt till stickor 3 mm, och sticka slätstickning i 5 cm - notera att första varvet är ett avigt varv, avsluta med ett avigt varv.
ÖKNINGAR MIDJA TILL BYST
v1 (RS): 33(36)42(48)51(54)60(66)rm, PM, 66(72)84(96)102(108)120(132)rm, PM, 33(36)42(48)51(54)60(66)rm.
v2 (AS): (1rm, 2rtills) v ut.
4 m per regndroppsrepetition, 88(96)112(128)136(144)160(176) m
Du kommer nu att sticka Regndroppsdiagram B, när du kommer till slutet av diagrammet så bara börjar du om från v2 igen så många
gånger du behöver. Lyft markörer när du passerar om inte annat står.
På v3 kommer du att sätta ut markörer i sidorna som markerar var diagrammet slutar eller börjar samt var du har dina ökningsmaskor i
sidorna, du kommer således att ha tre markörer i sidorna: den första markerar slutet på diagrammet på framstycket, nästa markör är
mittmarkören för sidan, sista och tredje markören visar var diagrammet börjar för bakstycket. - och tvärtom i nästa sida. Alla maskor
mellan yttre markörerna stickas avigt.
Storlekar S, M, L, 2XL, 3XL och 4XL:
v3 (RS): Byt tillbaka till större sticka, sticka från Regnsdroppsdiagram B v1 till 1 m från nästa M, 1amfb, placera en M framför föregående m
(dvs mellan de båda maskorna du gjorde i samma m), LM, ö1h, plm, sticka från diagrammet v1 tills 1 m från M, 1amfb, placera en M framför
föregående m (dvs mellan de båda maskorna du gjorde i samma m), LM, ö1h och fortsätt sticka från diagrammet v ut.
Storlekar XS och X:
v3 (RS): Byt tillbaka till större sticka, sticka från Regnsdroppsdiagram B v1 till 2 m från nästa M, 1amfb, plm, 1am, LM, 1 am, plm, 1amfb,
sticka från diagrammet v1 till 2 m från M, 1amfb, plm, 1am, LM, 1am, plm, 1amfb, fortsätt sticka från diagrammet v ut. 4 m ökade
Alla storlekar igen:
v4 (AS): *Sticka från diagrammet till första sidomarkören, LM, 1rm, LM, 1rm, LM*, upprepa från * till * en gång till, sticka från diagrammet till
slut.
v5 (RS): *Sticka från Regnsdroppsdiagram B till första sidomarkören, LM, 1am, LM, 1am, LM*, upprepa från * till * en gång till, fortsätt sticka
från diagrammet till slut.
v6 (AS): *Sticka från diagrammet till första sidomarkören, LM, 1rm, LM, 1rm, LM*, upprepa från * till * en gång till, sticka från diagrammet till
slut.
v7 (RS): *Sticka från diagrammet till M, LM, am till 1 m från M, ö1h, 1am, LM, ö1v, am till M, LM*, upprepa från * till * en gång till, sticka från
diagrammet till slut. 4 m ökade
v8 (AS): Sticka från diagrammet, alla maskor mellan markörerna i sidorna stickas räta (aviga på rätsidan).
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v9 (RS): Sticka från Regnsdroppsdiagram B v ut, alla maskor mellan markörerna i sidorna stickas aviga.
v10 (AS): Sticka från diagrammet, alla maskor mellan markörerna i sidorna stickas räta (aviga på rätsidan).
Sticka v9 och v10 tills du har gjort v12.
När du kommer till v 13 nästa gång så ökar du en repetition av diagrammet på varje sida om markören (totalt sett 4 nya regndroppar, en på
var sida om mittmaskan). Du ökar genom att sticka (ö1till5, 3am) på de ökade maskorna på var sida om sidomarkören. Ta bort de två
markörerna på var sida om sidomarkören.
Totalt 16 nya maskor, 2 nya droppar på bakstycket och en på vardera framstycke, 26(28)32(36)38(40)44(48) regndroppar över bysten.
Storlekar XS och XL endast:
Du kommer att ha fyra aviga maskor kvar, 2 på var sida om sidomarkören, gör en till droppe av dessa 4 m på nästa v7 eller v13. Ha kvar
mittmarkören och sätt den mitt i diagrammet mellan droppen och de 3 aviga maskorna.
Alla storlekar igen:
Fortsätt sticka enligt Regndroppsdiagram B tills du har gjort två hela upprepningar av diagrammet, samt v2-5 en extra gång (dvs totalt fem
droppar på höjden från midjan).
Nästa v: *Sticka v6 från diagrammet till 3(3)3(3)4(4)4(4) m från M - eller tills du har stickat klart den sista droppen, och resterande aviga till
M, 6(6)6(6)8(8)8(8) rm, sätt de senast stickade 6(6)6(6)8(8)8(8) m på maskhållare (ta bort M)*, upprepa från * till * en gång till, sticka v6 till
slutet.
Det är viktigt att nästa v är ett v 7.
Lägg arb åt sidan medan du stickar ärmarna.
ÄRMAR
Det finns två ärmlängder att välja på, ärmlängd mäts från handled till underarmen, Ärmlängd 1 är 45 cm, och Ärmlängd 2 är 50 cm. Om du
väljer att anpassa längd på ärmarna så är det enklaste att ta bort eller lägga till hela diagram (dvs två droppar på höjden) och viktigast av
allt att du slutar på ett v6 för att det ska stämma sedan när du sätter ihop ärmarna med bålen.
Med strumpstickor eller längre rundsticka för Magic Loop, lägg upp 58(58)66(66)74(74)74(82) m
Minskningsv (AS): 1rm, (2rtills) till sista m, 1rm.
28(28)32(32)32(36)36(36) m minskade, 30(30)34(34)34(38)38(38) m
Varv 1 (RS): 1 am, sticka varv 1 från diagram B, 1 am.
Härifrån stickas ärmarna runt, plm för varvets början. Du kommer att börja med att ha (7)8(8)8(9)9(9) st regndroppar på ärmen, plus två
kantmaskor.
Sticka enligt diagrammet som etablerat. Första och sista maskan på v stickas avigt. Gör ökningsvarvet (se nedan):
Storlekar XS, S, M och L: öka på alla v7 och v13
Storlekar XL och 2XL: öka på alla v3, v7 och v11.
Storlekar 3XL: öka på alla v3, v7, v9 och v11.
Storlekar 4XL: öka på alla ojämna varv (v3, v5, v7, v9, v11 och v13).
Ökningsv: 1amfb, sticka från Regndroppsdiagram B till 1 m från slutet, 1amfb.
De ökade maskorna stickas avigt till dess att de kan integreras i droppmönstret.
Alla storlekar igen:
Så fort du har 4 extra m kan du på v 7 eller 13 göra en extra regndroppe. Du kommer att behålla mitten på samma ställe hela tiden men göra
maskor omväxlande till vänster och höger enligt nedan.
Första nya droppen (v7 eller v13): Flytta de två sista maskorna från höger sticka till vänster sticka (alternativt flytta M 2 m till höger), du har
då fem aviga m först på varvet och 1 avig maska sist. Gör den nya droppen på maskor 2-5 i början av varvet. Fortsätt öka innanför
kantmaskorna som tidigare (kantmaskorna är fortfarande på ömse sidor om M).
Droppe nummer två (v7 eller v13): Flytta de två första m på varvet från vänster sticka till höger sticka (eller flytta M 2 m till vänster), sticka
den nya droppen 5 m från slutet, och avsluta med 1am (1amfb om du har ett ökningsvarv). Fortsätt öka innanför kantmaskorna som
tidigare (kantmaskorna är fortfarande på ömse sidor om M).
Fortsätta skapa nya droppar genom att alternera att skapa dem till vänster och höger. Fortsätt enligt ovan tills du har totalt
11(11)11(12)14(16)17(19) regndroppar runt ärmen, du har då ökat 3 (4)3(4)6(7)8(10) regndroppar per ärm.
För Ärmlängd 1 (45 cm), sticka enligt diagrammet tills du har 9 fulla diagram på höjden (det är två droppar i ett diagram så total 18 droppar
på höjden).
För Ärmlängd 2 (50 cm), sticka enligt diagrammet tills du har 10 fulla diagram på höjden (det är två droppar i ett diagram så total 20
droppar på höjden).
OBS! Du kan välja att förändra ärmlängden men det måste då ske med ett helt diagram varje gång (dvs två droppar, inte bara en) och
COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.
Garnupplysning: info@jarbo.se Designer: Kristin Blom Foto: Daniel Bernstål

skillnaden är ca 5 cm per diagram. Se också till att du har rätt antal maskor innan du förkortar om du behöver förkorta.
Sticka sen v2 till v5 i diagrammet en gång till.
Nästa v: Sticka v6 från diagrammet till 3(3)3(3)4(4)4(4) m från slutet, 6(6)6(6)8(8)8(8)rm, sätt de sista 6(6)6(6)8(8)8(8) m på maskhållare.
Det är viktigt att nästa v är ett v 7.
Spara en bit garn när du tar av garnet, ca 50 cm, den biten kan du sedan använda när du stickar ihop under ärmarna. Gör en till ärm likadant
som första.
OKET
Dags att sätta ihop ärmar och kropp och minska för halsringningen fram, samt för raglan. Du kommer att minska några maskor i taget och
tumregeln är att du bara stickar hela regndroppar. Om en minskning går in på en droppe, så stickar du resten av maskorna på droppen
aviga. Du stickar arb fram och tillbaka.
Antal regndroppar kroppen (före avm under ärmen): 26(28)32(36)38(40)44(48) = 156(168)192(216)228(240)264(288) m
Antal regndroppar överarm (före avm under ärmen) per ärm: totalt 11(11)11(12)14(16)17(19) = 60(66)66(72)84(96)102(114) m
Nästa v (RS): Sticka v7 över kroppen fram tills 1 m före avm för ärmen, 1rm, plm, sätt över m från ena ärmen på en extra sticka och sticka
över ärmen: 1rm, v7 till 1m från slutet av ärmen, 1rm, plm, sticka över bakstycket: 1rm, v7 till 1 m från avm för ärmen, 1rm, plm, sätt över m
från ena ärmen på en extra sticka och sticka över ärmen: 1rm, v7 till 1m från slutet av ärmen, 1rm, plm, sticka över andra framstycket: 1rm,
v7 till slutet,
356(388)420(468)512(560)608(672) m totalt på v7.
Nästa v (AS): *sticka v8 tills 1 m före M, 1am, LM, 1am*, upprepa från * till * en gång till, och sedan v8 till slut.
Nu är det dags att minska för halsringning fram samtidigt som du också minskar för raglan.
Minskningsv. 1 (RS): 2am, 2ambm, *sticka enligt diagrammet till 3 m före M (om du hamnar mitt i en droppe så ta bort hela droppen och
sticka alla dessa m aviga), 2amtills, 1rm, LM, 1rm, 2ambm*, upprepa från * till * tre gånger till, sticka enligt diagrammet till 4 m före slutet,
2amtills, 2am. 10 m minskade
v2 (AS): 2rm, *sticka enligt diagrammet till 1 m före M, 1am, LM, 1am*, upprepa från * till * tre gånger till, sticka enligt diagrammet till 2 m
från slutet, 2rm.
Upprepa v1 och v2 ytterligare 10(10)11(11)12(12)13(13) gånger.
Nu har du minskat klart för halsringningen men fortsätter minska för raglan, dock inte på framstyckena.
Minskningsv. 3 (RS): 2am, sticka enligt diagrammet till M, *LM, 1rm, 2ambm, sticka efter diagrammet till 3 m före M, 2amtills, 1rm, LM*,
upprepa från * till * två gånger till, sticka enligt diagrammet till 2 m före slutet, 2am. 6 m minskade
v4 (AS): 2rm, *sticka enligt diagrammet till 1 m före M, 1am, LM, 1am*, upprepa från * till * tre gånger till, sticka enligt diagrammet till 2 m
från slutet, 2rm.
Upprepa v3 och v4 ytterligare 4(5)5(6)6(7)7(7) ggr.
Nu ska okets djup (se måttskissen) mäta ca 17(18)19(20)20(21)21(22) cm från under ärmen. Prova gärna plagget här för att se om du är nöjd
eller vill lägga till något raglanminskningsvarv till. Sticka tills nästa v är ett v7 eller v13. På nästa varv (v7 eller v13) byter du ut ö1till5 mot en
avig maska.
Avmaska med räta maskor från AS.
Avmaska under ärmarna med 3 stickor: Sätt tillbaka maskorna på hållare under ena ärmen på varsin sticka, håll dem med rätsidorna mot
varandra, dvs du ska sticka ihop dem på AS, *med en tredje sticka sticka ihop de två första m på vardera stickan, sticka en till m på samma
sätt (dvs sticka ihop första m på vardera stickan med varandra), dra den första maskan på höger sticka över den vänstra (dvs avm en
maska)*. Upprepa från * till * tills du har bara en maska kvar, ta av garnet och dra igenom maskan.
SLUTLIGEN
Fäst alla ändar. Blöt koftan i minst en timme i ljummet vatten (så alla fibrer hinner bli ordentligt genomblöta), tryck sedan ur vattnet (vrid
inte!), linda in koftan i en handduk och tryck ut överflödigt vatten. Blocka/våtsträck sedan till måtten enligt måttskissen.
För att fästa koftan över bysten har du två alternativ:
Hyska/hyskor: Sy fast en eller flera hyskor mitt över bröstet, precis innan minskningen för halsringingen börjar. Om du syr i flera hyskor sy
varannan hona och hane (dvs varva på samma sida) under varandra så åker inte hyskorna upp lika lätt.
Tryckknapp: Använd ett av bladen som står ut från sidan för att sätta en tryckknapp under bladet och sätt den andra delen på andra sidan
koftan. Om du väljer tryckknappar så fäst en liten, liten bit vliseline/en bit av ett band på varje del av koftan, precis under tryckknappen
men på avigsidan, så risker du inte att dra sönder tyget lika lätt.
MÅTTSKISS
A: Övervidd = Ca 87(93)107(120)126(133)147(160) cm
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B: Hel längd = Ca 57(58)64(65)67(71)71(72) cm
C: Längd fåll till midja = Ca 17(19)22(29)29(29)29(29) cm
D: Längd midja = Ca 5(5)5(5)5(5)5(5) cm
E: Längd midja till under ärm = Ca 18(16)18(11)13(16)16(16) cm
F: Okets djup = Ca 17(18)19(20)20(21)21(22) cm
G: Midjevidd = Ca 76(82)95(107)114(120)133(145) cm
H: Ärmlängd = Ca 45 eller 50 cm
Pilarna i skissen visar även stickriktningen
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Tips & Råd
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med
tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.
Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du
först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska
ha. Plaggskisser visar plaggets mått.
Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och
samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på
samma ställe.
Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti
till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.
Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg
med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad
handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar
STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre
maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int
= intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör,
rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills =
tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning
VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hö = hoppa över, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, lm = luftmaska, lmb =
luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb =
luftmaskbåge med 5 lm
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