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90478 NOSTALGISK 80-TALSBIKINI
GARNKVALITÉ (A) Järbo 8/4 (100% Bomull. Nystan 50/200 g = 170/676 m)
GARNKVALITÉ (B) Nova (100% Bomull. Nystan 50 g = 170 m)
MASKTÄTHET Ca 27 m x 40 v slätst på st nr 3 = 10 x 10 cm
STORLEKAR–DAM S(M)L
STORLEKAR–EUR 36-38(40-42)44-46
STORLEKAR–KUPA A(B)C
KUPMÅTT Ca 13(15)17 cm (kroppsmått)  
GARNÅTGÅNG  Ca 150(150)150 g (A: fg 32029, turkos / B: fg 48012, cerise)
STICKOR Nr 3
TILLBEHÖR Flätade knytband av samma garn
DESIGN & TEXT Ellenor Lennarth E-POST patterns@jarbo.se

STORLEKSGUIDE Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på plaggen i våra beskrivningar varierar beroende på plaggtyp och form. För 
 att hitta din storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen, enligt tabellen nedan. Därefter 
 bestämmer du själv storleken på plagget, beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. 

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 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. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor.
 • 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. Många föredrar att börja på ett nytt nystan genom 
     att dra ut garnet inifrån nystanet.
 • Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal eller papper längs med den rad du stickar.

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.
TREKANTS-BH 
VÄNSTER SIDA Vänster och höger bh-halva stickas spegelvänt enligt diagram. 
 Lägg upp 60(69)78 m. Första v efter uppläggningsvarvet stickas am. Avsluta varje v med en kantm. Slätstickning. 
 Varv 4: (rv) Stickas 1 rm, 1 omsl, 2 ihop enligt diagram. Detta är hålvarv som blir knytbandkanal under byst. 
 Varv 11: Börjar informning som görs varje rv tills arb är färdigt. Se placering på diagram Var noga med placeringen av 

informningarna och att från höger (rv) tas först 2 ihop framifrån och därefter 2 ihop bakifrån. Det blir en fin formning 
på intagningen. Fortsätt intagningarna ovanför varandra varje rv. 22(24)27 ggr (Enl diagram: v 11). 

 S: m 34-35 tas 2 ihop framifrån och m 36 - 37 2 ihop bakifrån
 M: m 38-39 tas 2 ihop framifrån och m 40 - 41 2 ihop bakifrån 
 L: m 42-43 tas 2 ihop framifrån och m 44 - 45 2 ihop bakifrån
 Varv 33: Påbörjas formning av ytterkanterna. Avm med 1 m i var sida med 2 ihop innanför den sista m på var 4:e v 3(5)7 

ggr. Se diagram. 
 Varv 49(54)59: Stickas med 14 am på r v (15 rm på a v) 14 am på r v. Det blir en vikkant för knytbanden kring nacken. 
 Varv 53(58)63: Avm alla 11(11)11 m samtidigt. 

HÖGER SIDA  Sticka spegelvänt diagrammet.

MONTERING Fäst trådarna. Pressa delarna under fuktig duk. Sy ned invikningen på trekanten, den som blir kanalen för halsknytbandet.

KNYTBAND Flätas av 4 trådar i varje flätdel (ett knytband innehåller 3 st 4 garntrådar dvs 12 trådar). 
 Hals-/nackknytning: (2 st) Klipp 130 cm långa trådar. Knyt ihop ändarna genom en hård knut runt sig själv. Fläta och 

knyt kring sig själva. 
 Hals-/nackflätan: Flätan träs igenom den nedsydda invikningen på toppen av bikinitrekanten med en säkerhetsnål. Dra 

plaggdelen till mitten av flätan. Fäst ihop flätdelarnas ändar genom att snurra garn och fäst runt ändarna så att de hålls 
ihop snyggt. Med en stor ”ögla” från varje sida bikinidel knyts bikinin i nacken. 

 Knyband under byst: Klipp till 12 st 2 meter långa garntrådar. Knyt ihop ändarna genom en hård knut runt sig själv. Fläta 
och knyt ändarna runt sig själva. I hålvarvet träs flätan zick-zack i hålen med hjälp av en säkerhetsnål.
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BIKINIBYXA 
BAKSTYCKE  Lägg upp 92(102)112 m. Plagget slätstickas. Första v efter uppl v stickas avigt. Avsluta varje v med en kantm. 
 Varv 2: 2  rm *1 omsl, 2 m ihop 1 rm* upprepa * *hela v. Avsluta med minst 2 rm. Detta är hålvarv som blir knytbandkanal 

i midjan. 
 Varv 4: (rv) Ihoptaging för formning av bikinibyxan. 2 m ihop framifrån, innanför första och sista m (dvs  innanför kantm) 

Upprepa vart 4: e varv 8 ggr. (40 v), när arbetet mäter 9(9)9 cm finns 76(86)96 m. Avm därefter vartannat varv (på varje 
rät v) 2 ihop innanför kantmaskorna = 2 m/v tills arbete mäter ca 21(23)25 cm. Du har 28(30)32 m kvar på stickan. Avm 
alla m samtidigt.

 
FRAMSTYCKE  Lägg upp 74(84)94 m. Första v efter uppl v stickas avigt. Avsluta varje v med en kantm. 
 Varv 2: 2 rm, *1 omsl, 2 m ihop 1 rm* upprepa *-* hela v. Avsluta med minst 2 rm. Detta är hålvarv som blir knytband-

kanal i midjan. 
 Varv 4: (rv) hoptaging, 2 m ihop innanför första och sista m. (dvs) 1 kantm, 2 ihop framifrån sticka varvet tills 3 m åter-

står, 2 m ihop framifrån, 1 rm som är kantm). Upprepa varje r v tills du har 20(22)24 m på stickan. Sticka dessa 20(22)24 
m i ca 9 cm (36 v). Därefter öka 1 m innanför kantm i var sida, varje rv, 4 ggr. Du har 28(30)32 m. Sticka dessa i 1 cm 
(4) varv. Avmaska först 3 m, i var sida, sedan 4 m i var sida och slutligen 5 i var sida för att få en bågform/lika alla stl. 
De mittersta 4(6)8 m avmaskas samtidigt.

KNYTBAND Ett knytband innehåller 3 st 4 trådars längder d v s 12 trådar. 2 flätor behövs, en till varje stycke. Klipp 2 meter långa 
trådar, 12 st x 2. Knyt ihop ändarna genom en hård knut runt sig själv. Fläta och knyt ändarna runt sig själva. I hålvarvet 
träs flätan zick-zack i hålen med hjälp av en säkerhetsnål. 

MONTERING Fäst trådarna, pressa bak- och framstycke under fuktig trasa. Släta ut styckena och fördela flätan så att stycket hamnar 
på mitten av flätan, fäst flätan med några garnstygn i varje sida så att inte flätan flyttar sig och stycket förblir i sin vidd 
vid användning av plagget. Lägg fram och bakstycke räta mot räta och sy ihop framst böj mot bakst raka avm. Pressa lätt 
på sömmen. Redo att prova!
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