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18204

A

A
A
B

Tilda, 50% bomull, 50% akryl
Garnalternativ: Tilda Bamboo, 50% bambu, 50% bomull
Baby, 70% akryl, 30% polyamid

Storlek:
		
Garnåtgång, vantar:
Storlek:		
Garnåtgång: 		
Storlek:		
Garnåtgång:

A:
A:
B:
B:
C:
C:

4-6
3
3
3
2-4
3

(8-10) 12-14 år
(3)
4
(6)		 9mån-1år
(3)
3
(6-8) 10-12 år
(3)		
4

nystan, fg 05, 45alt70
(2-4) år
(3)
nystan, fg 05, 45&70
(dam)
herr
(5)
5 nystan, fg 05, 45&70

Mössor och tumvantar
TILDA, 50% Bomull, 50% Acryl
18204 A
Storlek:
Garnåtgång:
Mössa med antenn:

4-6

(8-10) 12-14 år

2
1

(2)
(1)

2
1

n.fg 1 (fg 5 natur)
n.fg 2 (fg 45 röd)

Mössa med nackkant:

2
1

(2)
(1)

2
1

n.fg 1 (fg 5 natur)
n.fg 2 (fg 70 blå)

Vantar:

2
1

(2)
(1)

3
1

n.fg 1 (fg 5 natur)
n.fg 2 (fg 45 röd eller 70 blå)

Stickor, mössor:
Strumpstickor, vantar:

Svarta Fåret 4 och 4½ mm.
Svarta Fåret 4 och 4½ mm.

Masktäthet: 20 m slätstickning med dubbelt garn på st 4½ = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga.
Stickar du för fast, byt till grövre stickor, stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten,
får plagget fel storlek och angiven garnåtgång kan ändras.
Mönster enligt diagram A.
OBS! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v (= kantm).

Mönster A
= slätst med fg 1
= slätst med fg 2

Mosstickning:
Varv 1: X 1 rm, 1 am X, upprepa X-X.
Varv 2: Rm på am, am på rm.
Upprepa varv 2 hela tiden.
Upprepa Börja här

MÖSSA MED ANTENN.
Lägg på st 4 med dubbelt garn i fg 1 upp 96 (98) 100 m och sticka mosstickning i 7 v. Byt till st 4½, slätst
och mönster enligt diagram. Efter avslutat mönster stickas med fg 1 till arb slut. När arb mäter 11 (12) 13 cm
minskas, från räts, 6 (0) 2 m jämnt fördelat, sticka 1 avigt v tillbaka (gäller ej 8-10 år). Nu minskas för kullen: 1
rm (= kantm) X 2 m tillsammans rätt, 6 rm X, upprepa X-X och sluta med 1 rm (= kantm). Upprepa intv med 1
varvs mellanrum ytterl 6 ggr. Det blir 1 m mindre mellan int för varje intv. Sticka 1 avigt v. På nästa v stickas,
innanför kantm, m tillsammans 2 och 2 i den mån det går. Sticka 1 avigt v. Byt till st 4, fg 2 och sticka 6 räta v.
Maska av.
Montering: Sy ihop mössan med kantm till sömsmån.
MÖSSA MED NACKKANT.
Lägg på st 4 med dubbelt garn i fg 1 upp 26 (28) 28 m och sticka mosstickning i 5 (6) 6 cm, sista v från avigs
(1:a v = avigs). Sticka ytterl en likadan del. Sticka 26 (28) 28 m mosst från en av delarna, lägg upp 44 (42)
44 m, sticka 26 (28) 28 m mosst från den andra delen. Fortsätt att sticka mosst i 7 v. Byt till st 4½, slätst och
mönster enligt diagram. Efter avslutat mönster stickas med fg 1 till arb slut. När arb mäter 11 (12) 13 cm
minskas, från räts, 6 (0) 2 m jämnt fördelat, sticka 1 avigt v tillbaka (gäller ej 8-10 år). Nu minskas för kullen: 1
rm (= kantm) X 2 m tillsammans rätt, 6 rm X, upprepa X-X och sluta med 1 rm (= kantm). Upprepa intv med 1
varvs mellanrum ytterl 6 ggr. Det blir 1 m mindre mellan int för varje intv. Sticka 1 avigt v. På nästa v stickas,
innanför kantm, m tillsammans 2 och 2 i den mån det går. Sticka 1 avigt v. Tag av garnet, träd det igenom de
återstående m och fäst.
Montering: Sy ihop mössan med kantm till sömsmån.
TUMVANTAR.
Höger vante: Lägg på strumpst 4 med dubbelt garn i fg 1 upp 32 (40) 44 m och fördela dem på 4 stickor med
8 (10) 11 m på var sticka. Sticka runt i resår 1 rm 1 am i 6 (8) 10 cm. Byt till strumpst 4½, slätst och mönster

enligt diagram. Efter avslutat mönster stickas med fg 1 till arb slut. När slätst mäter 4 (5) 6 cm markeras för
tummen: Sticka med en kulört tråd över 1:a stickans första 5 (6) 7 m, sätt tillbaka m på vänster sticka. Fortsätt
sticka slätst. När vanten från resåren mäter 11 (12) 15 cm börjar man minska på följ sätt: i början på 1:a och 3:e
stickan stickas 1 rm, 1 ödhpt (= lyft 1 m, sticka 1 rm, drag den lyfta m över), på 2:a och 4:e stickan stickas tills 3
m återstår, 2 rm tillsammans, 1 rm. Detta upprepas vartannat v tills 8 m återstår. Maska av. Sy ihop toppen.
Tummen: Drag ur den kulörta tråden. Fördela m på 3 st och plocka samtidigt upp 1 m i var sida. Sticka slätst i 3
(4) 4½ cm. Sticka nu 2 rm tillsammans över v. Tag av garnet, träd det igenom de återstående m och fäst.
Vänster vante: Stickas lika men åt motsatt håll. Tummen stickas på 2:a stickans sista 5 (6) 7 m.
Design och beskrivning:
Katarina Segerbrand
SVARTA FÅRET AB
Tel: 031 – 99 65 90
www.svartafaret.se

= slätst med fg 1
= slätst med fg 2
= slätst med fg 3

Mössa med resårkant eller nackkant
TILDA, 50% Bomull, 50% Acryl
18204 B
Storlek:
Huv.omkr:(pers)
Garnåtgång:
Resårkant eller
nackkant:
Stickor:

3
37

(6)
(41)

9 mån/ 1 år
44/47

(2-4)
(49/51)

år
cm

1
1
1

(1)
(1)
(1)

1
1
1

(1)
(1)
(1)

n.fg 1 (5 natur)
n.fg 2 (70 blå)
n.fg 3 (45 röd)

Svarta Fåret 3 och 3½ mm.

Mönster B

Upprepa

Börja
här

Masktäthet: 26 m och 35 v slätstickning på st 3½ = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för
fast, byt till grövre stickor, stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten, får plagget fel
storlek och angiven garnåtgång kan ändras.
Mönster enligt diagram B.
OBS! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v (= kantm). Kantm i början av v stickas alltid rät och i slutet
vriden rät. Sticka första och sista m på mönstervarven med båda färgerna!
MÖSSA MED RESÅRKANT.
Lägg på st 3 med fg 1 upp 92 (102) 112 (124) m och sticka, innanför 1 kantm i var sida, resår 1 rm 1 am i 7 v
(1:a v = avigs). Byt till st 3½, slätst och mönster enligt diagram. Därefter stickas slätst med fg 1 resten av arb.
När arb mäter 8 (9) 10 (11) cm minskas 2 (4) 6 (10) m jämnt fördelat. På nästa v från räts görs int enl följ: 1
rm (= kantm) X 2 rm tillsammans, 9 (10) 11 (12) rm X, upprepa X-X och sluta med 1 rm (= kantm). Upprepa
dessa int med 1 varvs mellanrum tills det återstår 0 m mellan int. OBS! Det blir 1 m mindre mellan int för varje
intagningsv. Sticka på de 2 följ varven 2 m tillsammans v ut (ej över kantm). Sticka på de återstående m ytterl 6
v slätst + 2 räta v. Maska av rätt.
Sy ihop mössan med kantm till sömsmån.
MÖSSA MED NACKKANT.
Nackkanter: Lägg på st 3 med fg 1 upp 28 (31) 33 (36) m och sticka rätst i 3 cm (1:a v = avigs). Sluta med 1 v
från avigs. Sätt m på en tråd. Sticka en likadan kant till.
Mössan: Sticka med st 3 och fg 1 rätst över den ena nackkantens 28 (31) 33 (36) m, lägg upp 36 (40) 46 (52)
m mitt fram, sticka rätst över den andra nackkantens 28 (31) 33 (36) m = totalt 92 (102) 112 (124) m. Fortsätt
sticka rätst över alla m i ytterl 2 cm, sista v från avigs. Byt till st 3½, slätst och mönster enligt diagram. Sticka
resten av mössan lika som mössa med resårkant.

Sockor
TILDA, 50% Bomull, 50% Acryl
18204 C
Storlek:
Garnåtgång:

2-4
1
1
1

(6-8)
(1)
(1)
(1)

10-12 år (dam)
2
(3)
1
(1)
1
(1)

Strumpstickor:

Svarta Fåret 3½ mm.

herr
3
1
1

n.fg 1 (fg 5 natur)
n.fg 2 (fg 70 blå)
n.fg 3 (fg 45 röd)

Masktäthet: 26 m och 35 v slätstickning på st 3½ = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för
fast, byt till grövre stickor, stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten, får plagget fel
storlek och angiven garnåtgång kan ändras.
Mönster enligt diagram. Sticka första och sista m på mönstervarven med båda färgerna
Ödhpt (överdragshoptagning): Lyft 1 m, sticka 1 rm, drag den lyfta m över.
SOCKOR.
Lägg med fg 1 upp 42 (46) 52 (56) 64 m och fördela dem på 4 stickor enl följ: 10 (11) 13 (14) 16 m på 1:a och
4:e stickan, 11 (12) 13 (14) 16 m på 2:a och 3:e stickan. Sticka runt i resår i 3 (4) 4 (4) 5 cm. Därefter stickas
slätst (alla v räta) med mönster enligt diagram i 18 (18) 18 (30) 30 varv. Fortsätt i slätst med fg 1 tills arb mäter
9 (10) 12 (14) 15 cm. Nu stickas hälen över m på 1:a och 4:e stickan. Sticka fram- och tillbaka i slätst med 1 rät
kantm i var sida. När hälen mäter ca 4 (4½) 5½ (6) 7 cm stickas på ett v från räts enl följ: Sticka 11 (12) 14 (15)
18 m, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över (= 1 ödhpt), 1 rm, vänd. Lyft 1 m, 5 am, 2 am tillsammans, 1 am,
vänd. Lyft 1 m, 6 rm, 1 ödhpt, 1 rm, vänd. Lyft 1 m, 7 am, 2 am tillsammans 1 am, vänd.
Fortsätt att på detta sätt sticka fram- och tillbaka med 1 m mer för varje vändning tills sidomaskorna tar slut,
sista v från avigs. Fördela de återstående m på 2 stickor. Sticka nu m på dessa 2 stickor rätt, plocka upp 9 (10)
13 (14) 16 m innanför kantm utmed hälens ena sida, sticka m från 2:a och 3:e stickan, plocka upp 9 (10) 13 (14)
16 m utmed hälens andra sida, sticka m från 4:e stickan. Sticka runt i slätst. Efter 1 v börjar man minska på 1:a
och 4:e stickan enl följ: Sticka tillsammans de 2 sista m på 1:a stickan och gör 1 ödhpt på de 2 första m på 4:e
stickan. Upprepa dessa minskningar vartannat v tills det återstår 42 (46) 50 (54) 58 m. Fördela m på 4 stickor.
Sticka rakt med mönster enligt diagram tills hela foten mäter 10 (13) 16 (19) 21 cm.
Därefter stickas resten av arb med fg 1. Nu minskas för tån enl följ: På 1:a och 3:e
stickan stickas tills 3 m återstår, 1 ödhpt, 1 rm. På 2:a och 4:e stickan stickas 1 rm, 2
Mönster C
rm tillsammans. Dessa minskningar upprepas vartannat v ytterl 6 (5) 6 (9) 8 ggr,
sticka 1 v och minska därefter varje v tills det återstår 6 m. Tag av garnet, drag det
igenom de återstående m och fäst.
Design och beskrivning:
Anette Mårdh
SVARTA FÅRET AB
Tel: 031 – 99 65 90
www.svartafaret.se

= slätst med fg 1
= slätst med fg 2
= slätst med fg 3
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Upprepa

Börja
här

