2642

Reflexgarn, 52% ull, 33% akryl, 15% polyester
Storlek:
6-8 (10-12) år vuxen
Garnåtgång, mössa: 3
(3)
3
n.fg 01 & 05

Mössa med stjärna
REFLEXGARN, 52% ull, 33% akryl, 15% polyester
2642
Storlek,
Mössa:
Garnåtgång:
Stickor:

6-8
2
1

(10-12) år vuxen		
(2)			2		n.fg 01 (svart)
(1)			
1		
n.fg 05 (vit)

Svarta Fåret 5½ och 6 mm

Masktäthet: 14 m slätstickning på stickor 6 = 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.
MÖSSA
Lägg upp 66 (70) 74 m med svart garn på st 5½ och sticka resår 2 rm, 2 am innanför 1 kantm i var sida, 1:a
v = avigs. Kantm stickas rät alla v. Sticka resår i 3 (4) 4 cm. Byt till st 6 och sticka slätst innanför kant i var
sida samt minska på 1:a slätst varvet 7 m jämnt fördelat = 59 (63) 67 m. Minska genom att sticka 2 m tills rätt.
Minska över aviga ribbor. Sticka slätst i ytterl 1 (3) 5 varv. Sätt markering om de 23 mittersta m. Nysta av ca
2 meter av det oblekta garnet till ett litet nystan att sticka stjärnans ena ben med. Nysta av ca 4 m av det svarta
garnet att sticka mellan stjärnans ben med. Stickan stjärnan enl diagrammet med 5 nystan och sno trådarna
om varandra vid varje färgbyte. Ta av det svarta garnet mellan stjärnas ben när benen går ihop. Sticka nu med
endast 1 vitt nystan och 2 svarta på var sida om stjärnan och sno trådarna vid färgbyte som förut. Sticka 1 avigt
v efter diagrammet. Minska på nästa v från räts 9 (3) 7 m jämnt fördelat = 50 (60) 60 m. Sticka 1 avigt v.
Minska för kullen på nästa v från räts enl följ: X 3 rm, 2 m tills rätt, upprepa från X = 40 (48) 48 m. Sticka 1
v utan minskningar. Minska på nästa v enl följ: X 2 rm, 2 m tills rätt, upprepa från X = 30 (36) 36 m. Sticka 1
v utan minskningar. Minska på nästa v enl följ: X 1 rm, 2 m tills rätt, upprepa från X = 20 (24) 24 m. Sticka
1 avigt v utan minskningar och sticka på näst v ihop m 2 och 2 = 10 (12) 12 m. Ta av garnet, lämna en bit att
montera med, och dra genom m. Sy ihop mössan bak.
Design och beskrivning:
Gunnel Möller
SVARTA FÅRET AB
www.svartafaret.se

TIPS OCH RÅD NÄR DU STICKAT FÄRDIGT:
- Spara en banderoll för ev reklamation
- Följ noga tvättrådet på banderollen
- Tvättpåse rekommenderas vid maskintvätt
- Torka alltid plagget liggande
- Handstickade plagg ska förvaras liggande
Copyright © Svarta Fåret
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