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Svarta Fåret 3 och 4 mm
Svarta Fåret 3 och 4 mm, 40 cm
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Masktäthet: 20 m slätst och mönster på st 4 = 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 mått
och angiven garnåtgång kan ändras.
VANTAR
Lägg upp 40 (44) m med fg 1 på strumpst 3 och sticka runt i resår 2 rm, 2 am i 3 (6) cm. Byt till strumpst 4 och
slätst (alla v räta). Sticka mönster I enl diagram, 1 gång till barn och 2 ggr till dam. Sticka därefter mönster II
enl diagram. Sätt 6 (7) m på en tråd med garn i en annan färg till tummen (detta är markerat på diagrammet).
Sätt tillbaka de 6 (7) m på vänster sticka igen och fortsätt sticka runt enl diagrammet. Minska som diagrammet
visar genom att sticka 2 m tills rätt innan sidmaskan och 2 m tills rätt bakifrån efter sidmaskan. Minska på detta
sätt tills det är 12 m kvar på v. Tag av garnet och drag tråden genom m. Tumme: Dra ur markeringstråden och
fördela m på 3 strumpst. Plocka upp 1 (2) m på var sida om tummen. Sticka slätst i ca 4 (5) cm. Därefter stickas
2 och 2 m tills rätt v ut, sticka sedan 1 v utan minskn. Tag av garnet och drag tråden genom de återstående m.
Sticka den andra vanten lika men spegelvänt (tummen placeras på motsatt sida). Fäst alla trådar på avigs.
MÖSSA
Lägg upp 96 (112) m med fg 2 på rundst 3 och sticka runt i resår 1 rm, 1 am i 2 v. Byt till rundst 4 och slätst
(alla v räta). Sticka mönster enl. diagram, därefter stickas 2 v slätst med fg 2 och 1 avigt v (= vikv). Resten av
arb stickas i slätst med fg 2. Sticka 5 cm. Vänd arb ut och in och sticka vidare tills arb mäter 17 (18) cm från
vikv. Minska på nästa v enl följ: X sticka 6 m, 2 m tills rätt, upprepa från X v runt. Sticka 3 v utan minskningar
och minska på nästa v enl följ: X sticka 5 m, 2 m tills rätt, upprepa från X v runt. Sticka 3 v utan minskningar
och minska på nästa v enl följ: X sticka 4 m, 2 m tills rät, upprepa från X - X v runt. Sticka 2 v utan minskningar. Minska därefter varje v på samma sätt med 1 m färre mellan minskn varje gång tills det är 24 (28) m kvar
på v. OBS! Byt till strumpst när maskantalet inte räcker för rundst. Sticka 2 v med 2 och 2 m tills rätt. Tag av
garnet och drag tråden genom de återstående m. Drag åt hårt och fäst väl. Gör ev en boll och sy fast i mössans
topp.
PANNBAND
Lägg upp 96 (112) m med fg 1 på rundst 3 och sticka runt i slätst (alla v räta) i 11 (13) v. Byt till rundst 4 och
sticka 1 avigt v (vikv). Sticka därefter 4 (5) v slätst, mönster enl diagram och 4 (5) v slätst med fg 1. Sticka 1
avigt v = vikv. Byt till rundst 3 och sticka 11 (13) v slätst med fg 1. Vik pannbandet i vikv mot avigs och sy
uppläggs- och avmaskningskanten mot varandra.

STRUMPOR
Lägg upp 44 (48) 52 m med fg 1 på strumpst 3 och sticka runt i resår 2 rm, 2 am i 3 (5) 6 cm. Byt till strumpst
4 och sticka slätst (alla v räta). Sticka mönster I enl diagram. Sticka 1 v med fg 1 och sticka därefter mönster II
och III enl diagram enl följ: 1 (3) 5 sidmaskor, mönster II, 1 (3) 5 sidmaskor, mönster III. Sticka tills arb mäter
16 (20) 26 cm eller önskad längd. Sticka hälen över de bakre 21 (23) 25 m (efter mönster 3). Sticka mönster
IV fram och tillbaka. Sticka tills hälen mäter ca 4 (5) 5½ cm. Gör nu minskn enl följ: Sätt en markering mitt
på hälen. Sticka till 2 m efter markeringen, 2 m tills rätt, 1 rm, vänd. Sticka avigt till 2 m efter markeringen,
lyft 1m, 1 am, drag den lyfta m över den stickade, 1 am, vänd. Sticka till 1 m innan ”hålet”, sticka m innan och
efter hålet tillsammans rätt, 1 rm, vänd, sticka am till m innan ”hålet”, lyft 1 m, sticka nästa m avigt, drag den
lyfta m över den stickade, 1 am, vänd. Fortsätt med minskn på detta sätt tills alla m utanför ”hålet” är stickade.
Fördela m på två stickor. Plocka upp 9 (10) 11 m på var sida utmed hälen och sticka runt i slätst på 4 st. Sticka
åter mönster II på de mittersta 21 m på vristen, sidm lika som förut och mönster III mitt under foten (m som ska
avm efter hälen stickas med fg 1). Avm genom att sticka 2 m tills rätt på var sida om hälen. Gör avm varje v
tills det finns 44 (48) 52 m på v. Sticka därefter mönster tills hela foten mäter 16 (18) 20 cm eller önskad längd.
Avm för tårna: OBS! Avsluta med helt hjärta mitt på foten. Sticka ev vidare med fg 1. Sätt en markering i var
sida på strumpan (på en sidm). Sticka till 3 m innan markeringen, 2 m tills rätt, 1 rm, 2 m tills rätt bakifrån.
Sticka till 3 m innan nästa markering, 2 m tills rätt, 1 rm, 2 m tills rätt bakifrån. Upprepa detta minskningsv
vartannat v tills det återstår 24 m på v (alla storl). Avm därefter varje v tills det återstår 12 m (alla storl). Tag av
garnet, drag tråden genom de återstående m och fäst. Sticka en likadan strumpa till.
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