Version 1

11-23. SITTPUFF
GARNKVALITÉ LOVIKKA & FUGA
GARNÅTGÅNG Ca 40 cm i diameter x höjd 35 cm
FG. 7620 Ca 1200 g
BRODYR BLOMRANKOR AV FUGA
Fg.2 (60118) 50 g
Fg.3 (60126) 50 g
Fg.4 (60125) 50 g
Fg.5 (60112) 50 g
Fg.6 (44921) 50 g
VIRKNÅL Nr 6,0
TILLBEHÖR Frigolitkulor (3-6 mm i diameter) för uppfyllnad av sittpuff ca 1 st 50 liters påse
Bomullstyg till innerpåse: Tyg 150 cm bred, ca 90 cm
LÄS IGENOM BESKRIVNING NOGA INNAN DU PÅBÖRJAR DITT ARBETE
SITTPUFF
Lägg upp 4 lm, slut dem till en ring med 1 sm.
Varv 1: 1 lm, virka sedan 8 fm om lm-ringen, slut detta och följande v med 1 sm i 1:a fm.
Varv 2: Börja detta och följande v med 1 lm, virka 2 fm i varje fm.
Varv 3: x 1 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från x.
Varv 4: x 2 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från x.
Varv 5: 32 fm.
Varv 6: x 3 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från x.
Varv 7: x 2 fm, 2 fm i nästa fm, 2 fm, upprepa från x = 48 fm på v.
Varv 8: x 5 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från x.
Varv 9: 56 fm.
Varv 10: x 3 fm, 2 fm i nästa fm, 3 fm, upprepa från x.
Varv 11: x 7 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från x.
Varv 12: x 4 fm, 2 fm i nästa fm, 4 fm, upprepa från x
Varv 13: 80 fm.
Varv 14: x 9 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från x.
Varv 15: x 5 fm, 2 fm i nästa fm, 5 fm, upprepa från x
Varv 16: x 11 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från x
Varv 17: 104 fm.
Varv 18: x 6 fm, 2 fm i nästa fm, 6 fm, upprepa från x.
Varv 19: x 13 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från x.
Varv 20: x 7 fm, 2 fm i nästa fm, 7 fm upprepa från x
Varv 21: 128 fm, tag av garnet.
UNDERDELEN
Lägg upp och virka lika som ovandelen.
SIDSTYCKE
Lägg upp 128 lm, slut en ring med sm - se till att ringen ej blir snodd.
Varv 1: 1 lm, virka sedan 1 fm i var och en av de 128 lm, sluta med 1 sm i 1:a fm.
Varv 2: 1 lm, virka sedan 1 fm i var och en av de 128 fm, sluta som v 1.
Upprepa v 2 till sidstycket mäter ca 35 cm, tag av garnet.
BRODERAD BLOMSLINGA
Brodera stora blomman med plattstygn, små blommor och blad broderas med mille fleur
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stygn, punkterna med knutstygn och stjälken med stjälkstygn (enligt skiss och bild).
Broderad blomslinga: Gör endast mitten på blomslingan, dvs en stor blomma och en
liten blomma på varje sida. Placera den ca 1½ cm in på stycket.
TIPS! Förklaring på broderade stygn finns även på vår hemsida www.jarbo.se.
MONTERING
Virka ihop delarna med 1 v fm, virka 1 fm i varje fm, virka från ovan -och underdelen,
lämna ca halva cirkeln öppen så att du kan stoppa in innerkudden, virka resterande bit efter
det att Du stoppan in den färdigsydda/stoppade innerkudden.
INNERKUDDE
Bottenplatta + ovandel: Lägg den virkade bottenplattan på ett bomullstyg (lakansväv)
och rita av, lägg till ca 1,25 cm extra för sömsmån och klipp till 2 likadana
stycken. Lägg på samma sätt sidstycket direkt på bomullstyget OBS! Tänk på att lägga
till ca 1,25 cm runt om till sömsmån. Sy ihop sidstycket först. Sy fast bottenplattan
och ovandelen. OBS! Tänk på att lämna öppet ca 25 cm på antingen ovandelen eller
bottenplattan så att Du kan fylla påsen med frigolitkulorna (sackosäckskulor). Vik in
sömsmånen och nåla ihop innerpåsen, sy hop öppningen för hand.
Rita av blomranka och anpassa till den storlek och form Du önskar.
Stor blomma:
Broderas i plattsöm med fg 2 och fg 3. Garnet består av 3 trådar, sy med 2 trådar. Diameter ca 4-4½ cm.
Liten blomma:
Broderas enl förkl "blomblad" med fg 2 och fg 6. Garnet består av 3 trådar, sy med 1 tråd. Diameter ca 1½ cm.
Stjälk:
Broderas med efterstygn med fg 5. Garnet består av 3 trådar, sy med 2 trådar.
Små blad på stjälken:
Broderas enl förkl "blomblad" med fg 4. Garnet består av 3 trådar, sy med 1 tråd. Bladen ska bli ca ½ cm långa.
Grupp om 3 prickar:
Gör franska knutar med fg 2, fg 3 och fg 6. Garnet består av 3 trådar, sy med 1 tråd.
Fransk knut = de små prickarna:
Stick upp nålen och vira tråden "från dig" en eller två gånger runt nålen. (Ju fler varv man virar runt nålen desto större blir knuten).
Nålen ska vara nära underlaget, håll tråden stramt. Stick ner nålen igen alldeles intill där nålen gick upp. Drag till försiktigt.
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Tips & Råd
Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i
samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med
tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/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/virkar.
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.

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=flytta 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=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
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe,
enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm=flytta markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger,
hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor,
mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe,
st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel
stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
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