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TIPS & RÅD

BABYBOOTS

Mio (100% Merinoull. Nystan ca 50 g = 170 m)
Elise (55 % Bomull, 45 % Akryl. Nystan ca 50 g = 168 m)
Ca 26 m rätst på st nr 3 = 10 cm
Ca 21-21½ m rätst på st nr 3.5 = 10 cm
38-44(50-56)62-68(74-80)86-92 cl
prematur(0-2)2-6(6-12)12-24 mån
Ca 5-6(7-8)8½-10(11-12)13-14 cm
1 par: 50 g alla storlekar (fg 30202)
1 par: 50 g alla storlekar (fg 69202)
Nr 3
Nr 3.5
Nr 3
Nr 3.5
1 par: 4 knappar
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Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på plagg i våra stickbeskrivningar varierar beroende på plaggtyp och form. För att
hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv hur mycket
rörelsevidd du vill ha. Barnkläder mäts i centilong. Storlek 38, 44 (prematur, används som benämning på barn födda före 37:e
graviditetsveckans utgång, 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 centilongstorlek. Innerbenets längd mäter du från grenen till hålfoten.
OBS! Storlekstabell finns på www.jarbo.se.
• 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.

FÖRKORTNINGAR

arb=arbetet, avm=avmaska, m=maska/maskor, rm=rät maska, rundv=rundvarv, rätst= rätstickning, st=sticka/stickor, v=varv,
ökn=ökning

FÖRKLARINGAR

Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.
Minska m: Sticka ihop 2 m rätt.
Knapphål: Avm 2 m, och lägg upp dem igen på nästa varv.

BOOTS (A)

Lägg på st nr 3 upp 50(55)58(62)65 m och sticka rätst fram och tillbaka. När arb mäter ca 1(1)1½(1½)1½ cm gör ett
knapphål innanför 3 m i vänster sida. Gör ytterl ett knapphål rakt över när arb mäter ca 2½(2½)3(3)4 cm. När arb mäter
ca 3-3½(3½-4)4(4½)5 cm maska av 16(17)18(20)21 m i början på ett v från avigs = 34(38)40(42)44 m. Fortsätt sticka
rätst. När arb mäter ca 5(6-6½)7(7½)7½-8 cm, minska 9(11)11(12)13 m jämnt fördelat över v = 25(27)29(30)31 m. När
arb mäter ca 6½(7½-8)8½(9)9-9½ cm öka 7(9)9(10)11 m jämnt fördelat = 32(36)38(40)42 m. Sätt de yttersta
11(13)13(14)14 m i varje sida på en tråd och sticka med de mittersta 10(10)12(12)14 m = ovandel. Sticka ca 3(3½)4(4)4½5 cm. Byt till strumpst nr 3. Plocka upp 7(8)8(9)9 m på var sida om ovandelen. Sätt tillbaka de vilande m = 46(52)54(58)60
m. Sticka rätst i rundv (= 1 v aviga, 1 v räta, upprepa hela tiden) i ca 1½(2)2(2)2 cm. Maska av samtliga m utom de
mittersta 10(10)12(12)14 m som ska bli sulan. Sticka rätst med dessa m i ca 5-6(7-8)8½-10(11-12)13-14 cm. Maska av
och sy ihop sulan med sockan. Sy i yttersta maskbågen så att det inte blir en tjock söm. Sy ihop sömmen baktill.
Sticka en boot till men åt motsatt håll.

BOOTS (B)

Lägg upp 40(44)46(48)50 m på st nr 3.5 och sticka rätst fram och tillbaka. När arb mäter ca 1(1)1½(1½)1½ cm gör ett
knapphål innanför 2 m i vänster sida. Gör ytterl ett knapphål rakt över när arb mäter ca 2½(2½)3(3)4 cm. När arb mäter
ca 3-3½(3½-4)4(4½)5 cm maska av 12(14)15(16)16 m i början på ett v från avigs = 28(30)31(32)34 m. Fortsätt sticka
rätst. När arb mäter ca 5(6-6½)7(7½)7½-8 cm, minska 7(7)8(8)9 m jämnt fördelat över v = 21(23)23(24)25 m. När arb
mäter ca 6½(7½-8)8½(9)9-9½ cm öka 7(7)8(8)9 m jämnt fördelat = 28(30)31(32)34 m. Sätt de yttersta 10(11)11(11)12
m i varje sida på en tråd och sticka med de mittersta 8(8)9(10)10 m = ovandel. Sticka ca 3(3½)4(4)4½-5 cm. Byt till
strumpst nr 3.5. Plocka upp 6(6)7(7)7 m på var sida om ovandelen. Sätt tillbaka de vilande m = 40(42)45(46)48 m.
Sticka rätst i rundv (= 1 v aviga, 1 v räta, upprepa hela tiden) i ca 1½(2)2(2)2 cm. Maska av samtliga m utom de mittersta
8(8)9(10)10 m som ska bli sulan. Sticka rätst med dessa m i ca 5-6(7-8)8½-10(11-12)13-14 cm. Maska av och sy ihop
sulan med sockan. Sy i yttersta maskbågen så att det inte blir en tjock söm. Sy ihop sömmen baktill.
Sticka en boot till men åt motsatt håll.
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