2660

Strong, 40% alpacka, 40% ull, 20% polyamid
Storlek:
3-6 (9-12) mån 2 år
Garnåtgång: 1 (1)
2 n.fg 46

Mössa med vinge
STRONG, 40% alpacka, 40% ull, 20% polyamid
2660
Storlek:
Garnåtgång:

3-6 (9-12) mån 2 år
1
(1)		 2

Stickor:

Svarta Fåret 4 mm + flätsticka

n.fg 46 (röd)

Masktäthet:  20 m slätstickning på stickor 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.
Mosstickning:
Varv 1: (1 r, 1 a) upprepa varvet ut
Varv 2 och alla följande varv: Avig på rät, rät på avig
Ö (ökning): Ta upp maskbågen mellan 2 maskor och sticka den vridet (i bakre maskbågen)
Ödhpt (överdragshoptagning): lyft 1 m, sticka 1 r, drag den lyfta m över den stickade.
Fläta: över 4 m
Varv 1, 3, 5, = avigsidan: aviga
Varv 2: räta
Varv 4: sätt 2 m på en hjst framför arb, 2 r, sticka de 2 m från hjst räta
Varv 6: räta
Upprepa från varv 1
Vingen: Lägg på st 4½ upp 68 (76) 82 m. Sticka slätstickning – börja med ett avigt varv. Nu stickas ökningsvarv och
miskningsvarv (från rätsidan) enligt följande:
Varv 1: km, 23 (25) 27 r, Ö, 1 r, Ö, 18 (22) 24 r, Ö, 1 r, Ö, 23 (25) 27 r, km = 72 (80) 86 m
Varv 2, 4, 6, 10,12,14: avigt
Varv 3: km, 24 (26) 28 r, Ö, 1 r, Ö, 20 (24) 26 r, Ö, 1 r, Ö, 24 (26) 28 r, km = 76 (84) 90 m
Varv 5: km, 25 (27) 29 r, Ö, 1 r, Ö, 22 (26) 28 r, Ö, 1 r, Ö, 25 (27) 29 r, km = 80 (88) 94 m
Varv 7: km, 26 (28) 30 r, Ö, 1 r, Ö, 24 (28) 30 r, Ö, 1 r, Ö, 26 (28) 3 r, km = 84 (92) 98 m
Varv 8: räta (från avigsidan) = vikvarv
Varv 9: km, 25 (27) 29 r, 1 ödhpt, 1 r, 2 r tills, 22 (26) 28 r, 1 ödhpt, 1 r, 2 r tills, 24 (26) 28 r,km
Varv 11: km, 24 (26) 28 r, 1 ödhpt, 1 r, 2 r tills, 20 (24) 26 r, 1 ödhpt, 1 r, 2 r tills, 24 (26) 28 r,km
Varv 13: km, 23 (25) 27 r, 1 ödhpt, 1 r, 2 r tills, 18 (22) 24 r, 1 ödhpt, 1 r, 2 r tills, 23 (25)27 r,km
Varv 15: km, 22 (24) 26 r, 1 ödhpt, 1 r, 2 r tills, 16 (20) 22 r, 1 ödhpt, 1 r, 2 r tills, 22 (24)26 r,km
= 68 (76) 82 m. Vik vingen dubbel i vikvarvet och sticka ihop 1 m från uppläggningsvavet med 1 m från stickan varvet ut.
Sticka nu mössans framdel med moss och flätor med indelning enligt följande (OBS! följ rätt storlek):
3-6 mån: km, 4 m moss, 4 m fläta (5 m moss, 4 m fläta) 6ggr, 4 m moss, km
9-12 mån: km, 5 m moss, 4 m fläta (6 m moss, 4 m fläta) 6ggr, 5 m moss, km
2 år: km, 5 m moss, 4 m fläta (7 m moss, 4 m fläta) 6ggr, 5 m moss, km
När arbetet från vingen mäter 11 (13) 14 cm stickas 1 varv räta från avigsidan samt öka 1 m på mitten av detta varv. Byt till st 4 och
sticka 4 varv resår 1 r, 1 a innanför km. Maska av lagom fast i resår.
Nacken: Plocka från rätsidan på st 4½ upp 20 (24) 26 m längs vingens mittparti (dvs 1 m i varje maska). Sticka km, 7 (9) 10 m
moss, 4 m fläta, 7 (9) 10 m moss, km.
På 7:e varvet minskas 1 m innanför km i var sida. Upprepa minskningen vart 12:e varv tills nacken är lika lång som vingens sida.
Maska av. Sy fast nacken mot vingen med km som sömsmån.
Nederkant: Plocka på st 4 från rätsidan upp 69 (77) 81 m längs nederkanten och sticka resår km (1 a, 1 r) 1 a = (första varvet =
avigsidan).
Nästa varv stickas: km, 1 r, 1 omslag, 2 m tills rät (1 a, 1 r, 1 omslag, 2 m tills rät) km.
Sticka ytterligare 2 v resår. Maska av lagom fast i resår.
Fäst alla trådar. Gör en ca 80 – 90 cm lång snodd av garnet och trä den genom hålvarvet. (Tycker man att det är svårt att göra en

snodd kan man virka en kedja av luftmaskor. Virka sedan 1 varv smygmaskor tillbaka.

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
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