90453

MINI RAGGI

STORLEK: (6 år)DAM HERR
MÖSSA: (100)150150 g
TUMVANTAR:(50)100150 g
FINGERVANTAR:(50)100(150) g
SOCKOR: (50)150(200) g

Version nr 1

90453

Mössa, fingervante, tumvante och socka

TUMVANTAR

Vänster vante: Lägg upp med strumpst 2½, 42 48)54(60)64 m och för dela dem på 4 st. Sticka resår 1 rm, 1 am i 6(7)7(8)9 cm.
Byt till strumpst 3 samt sticka slätst. Fördela m med 11(12)14(15)16 m på 1:a och 3:e st och 10(12)13(15)16 m på 2:a
och 4:e st. Sticka rakt tills arbetet från resåren mäter ca 3,5(4,5)5,5(6,5)7 cm. Nu stickas för tumhål: på 2:a stickan
stickas 4(4)5(5)5 m, sätt de följande: 6(7)8(9)10 m på en tråd, lägg upp 6(7)7(8)8(9)9(10)10 m, sticka sista m från st,
fortsätt runt. När arbetet från resåren mäter 8(10)11,5(15)15,5 cm. Minska på följande sät på 1:a och 3:e st sticka till
3 m återstår, 1 öhpt, 1 rm, på 2:a och 4:e st stickas 1 rm, 2 rm tillsammans. Upprepa denna minskning vartannat v till
18(20)20(18)20 m återstår. Minska nu varje v till 12 m återstår. Sticka ihop m 2 och 2 tillsammans. Tag av garnet, drag
ganet genom de återstående m och fäst.

TUMMEN

Sticka 6(7)8(9)10 m från tråden, plocka upp 2 m vid sidan, plocka upp 6(7)8(9)10 m utefter de upplagda m, plocka
upp 2 m vid sidan = 16(18)20(22)24 m. Sticka slätst i 3(4)5(6,5)7 cm. Sticka 2 m tillsammans till 3 m återstår. Tag av
garnet och drag tråden genom de återstående m och fäst.
Höger vante: Stickas lika men åt motsatt håll, tumhål på 3:e st.
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Kerstin Arvelind
14 m slätstickning på stickor 3 = 5 cm. Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Om inte, byt grovlek på stickorna.
Öhpt = lyft 1 m sticka 1 rm, drag den lyfta m över.

FINGERVANTAR

Vänster vante: Lägg upp och sticka lika som tumvantar tills slätst mäter 6,5(8)9(11)12,5 cm. Övergå till att sticka
fingrarna, dessa stickas på 3 stickor.

PEKFINGRET

Tag 5(6)7(8)9 m från översidan och 6(7)7(8)8 m från undersidan av handen samt lägg upp 3(3)2(2)2 nya maskor mot
långfingret = 14(16)16(18)20 m. Sticka slätst tills fingret mäter 4(5,5)6,5(7,5)8,5 cm. Därefter stickas * 2 rm tillsammans
tills 3 m återstår. Tag av garnet och drag tråden genom de resterande maskorna.

LÅNGFINGRET

Tag 5(6)7(7)8 m från översidan och 5(5)6(7)7 m från undersidan, plocka upp 2(3)3(2)3 m från pekfingret och lägg upp
2 m mot ringfingret = 14(16)18(18)20 m. Sticka slätst tills fingret mäter 5(6)7(8)9 cm. Minska därefter som på pekfingret.

RINGFINGRET

Tag 5(5)6(6)7 m från översidan och 5(6)6(7)8 m från undersidan, plocka upp 2(3)3(3)2 m från långfingret och lägg upp
2 m mot lillfingret=14(16)16(18)19 m. Sticka slätst tills fingret mäter 4(5,5)6,5(7,5)8 cm. Minska därefter som på pekfingret.

LILLFINGRET

Tag de resterande 11(13)14(16)17 m och plocka upp 2 m mot ringfingret = 13(15)16(18)19 m. Sticka slätst tills fingret
mäter 3(4,5)5,5(6)7 cm. Minska därefter som på pekfingret.

TUMMEN

Stickas som på tumvanten. Fäst alla trådar. Höger vante: Stickas lika men åt motsatt håll, tumhål på 3:e st.

SOCKOR

Lägg upp med strumpst 3, 46(48)50(52)56(58)/62(64)/70(74) m och fördela dem på 4 st. Sticka runt i resår 1 rm, 1 am
i 13(14)15(16)17(18)/18(20)/20(22) cm. Övergå till slätst med 11(12)12(13)14(14)/15(16)/17(18) m på 1:a och 4:e st, 12(12)
13(13)14(15)/16(16)/18(19) m på 2:a och 3:e st. Efter 2 v börjar man sticka hälen på 1:a och 4:e stickans m. När hälen mäter
3,5(4)4(4,5)5(5,5)/6(6)/6,5(7) cm stickas på följande sätt på ett v från räts: Sticka 13(14)14(15)16(16)/17(18)/19(20) m, lyft
1 m, 1 rm, drag den lyftade m över den stickade = 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 på detta sätt att sticka fram och tillbaka med
1 m mera för varje vändning till sidomaskorna tar slut. Fördela de återstående m på 2 stickor. Plocka upp 10(11)11(12)14(15)
16(16)/18(19) m på var sida om hälen. Sticka runt i slätst. Efter 1 varv börjar man med minskningar på 1:a och 4:e stickan på
följande sätt: (det är de upplockade m som minskas) sticka de 2 sista maskorna tillsammans på 1:a stickan och ödhpt på de 2
första maskorna på 4:e stickan. Upprepa dessa minskningar vartannat varv till 46(50)52(52)54(56)/64(66)/66(68) m återstår.
Fördela nu maskorna på 4 st. Sticka rakt tills hela foten mäter 10(11)13(15)15(16)/18,5(19)/20(21) cm. Minska för tån på
följande sätt: På 1:a och 3:e stickan sticka till 3 m återstår, 1 ödhpt, 1 rm. På 2:a och 4:e stickan stickas 1 rm, 2 rm tillsammans.
Dessa minskningar upprepas med 2 varvs mellanrum 1(1)1(1)1(1)/2(2)/2(2) ggr, därefter vartannat v till 14(14)16(16)18(18)
20(20)/20(20) m återstår. Sticka ihop maskorna 2 och 2 tillsammans. Tag av garnet. Drag tråden igenom de resterande maskorna
och fäst väl. Sticka en likadan socka till.

MÖSSA

Lägg upp med rundsticka 2½, 121(132)144(144)156 m och sticka resår 1 rm, 1 am i 8(8)8(10)10 cm. Byt till rundsticka
3 och sticka slätst. När arbetet mäter 23(24)25(28)29 cm avmaskas alla maskor. Vik mössan så det blir fyra hörn, se
modell och skiss. Sy ihop dessa hörn på symaskin eller för hand. Vik upp resåren 4(4)4(5)5cm.
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