91451
MIO

Version 1

91451

GARNKVALITÉ
MASKTÄTHET
GARNALTERNATIV
STORLEK
Mössa
Halssnodd/kjol
GARNÅTGÅNG
Mössa
Halssnodd/kjol
RUNDSTICKA
TILLBEHÖR
IDÉ
DESIGN & TEXT

HALSVÄRMARE/KJOL & MÖSSA TILL DAM

Mio (100% Merinoull Ca 50 g = 170 m)
Ca 27-28 m och ca 34-35 v slätst på st nr 3 = 10 x 10 cm. Ca 30-31 m flätmönster (osträckt) på st nr 3 = 10 x 10 cm
Skrållan, Gästrike 2 tr, Järbo 8/4, Nova, Mini Bomull
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Ca 100 g (fg 30202)
Ca 250 g (fg 30202)
Nr 3, 60 och 80 cm
Flätsticka nr 3
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TIPS & RÅD             

* För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningarna noga innan du påbörjar ditt arbete.
* Markera med en färgad penna den storlek du stickar så är det lättare att följa beskrivningstexten.         
* Sticka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att du håller
den angivna masktätheten - eller anpassa grovleken på stickor så att masktätheten stämmer                             
* Om Du stickar efter ett diagram med många rader: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal
eller papper längs med den rad du stickar.
* Byte till nytt nystan: Knyt aldrig ihop två garnändar. Repa istället upp de två garnändar som ska sammanfogas ca 8 cm och
lägg dem omlott. Sno garnändarna löst om varandra och fortsätt sticka. De flesta föredrar att börja på ett nytt nystan
genom att dra ut garnet inifrån nystanet.

FÖRKLARINGAR

Enkelintagning (enkelint): I början av v: 2 m tills rätt i de bakre maskbågarna. I slutet av v: 2 m tills rätt.

FÖRKORTNINGAR

am=avig maska, arb=arbetet, avigs=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, framst=framstycke, int=intagning/
intagningar, m=maska/maskor, rest=resten, rm=rät maska, räts=rätsidan, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, v=varv

MÖSSA

Lägg på rundst nr 3, 60 cm, upp 144 m och sticka resår 2 rm, 2 am i rundvarv i ca 6 cm. På nästa v sticka enl diagram.
När arb mäter ca 23 cm avsluta flätmönstret och sticka enbart slätst över flätornas m rest av arb = ribbor 2 am 6 rm.
Gör på samma v ett ihoptagningsv enl följ:
Sticka ihop de 2 am i varje avig ribba v ut = 126 m kvar.
Sticka rm på rm och am på am i 3 v.
Gör ett ihoptagningsv enl följ:
Sticka ihop de 2 första rm i varje rät ribba v ut = 108 m kvar. Sticka rm på rm och am på am i 3 v.
Gör ett ihoptagningsv enl följ:
Sticka ihop de 2 första rm i varje rät ribba v ut = 90 m kvar. Sticka rm på rm och am på am i 3 v.
Gör ett ihoptagningsv enl följ:
Sticka ihop 1 am med den första rm i varje rät ribba v ut = 72 m kvar. Sticka rest av arb i slätst = alla v räta. Sticka 3 v.
På nästa v sticka ihop m 2 och 2 v ut. Sticka 1 v. På nästa v sticka ihop m 2 och 2 v ut. Sticka 1 v.
Tag av garnet och drag det igenom rest m. Fäst väl.
Vik upp resårkanten nedtill. Mössan mäter ca 23-24 cm med uppvikt resårkant.

HALSSNODD/KJOL

Lägg på rundst nr 3, 80 cm, upp 272 m och sticka resår 2 rm 2 am i rundv i ca 6 cm. Därefter stickas flätmönster enl
diagram tills arb mäter ca 44 cm. Avsluta med att sticka resår 2 rm 2 am i 6 cm = lika många v som den första resårbiten.
Maska av i resår.
91451. Diagram

*

Diagrammet visar alla v.
Börja vid pilarna ”Börja här”,
upprepa sedan *-*.

91451. Teckenförklaring
= Rm
= Am

*

*

Börja här

*

Börja här
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= Sätt 3 m på flätst framför arb,
sticka 3 rm, sticka flätst m rätt.

