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DESIGN & TEXT
TIPS & RÅD

MÖSSA MED RULLKANT

Ronja (65% akryl, 35% ull. Nystan ca 100 g = 150 m)
Ca 22-23 m och 30 v på st nr 4 = 10 x 10 cm
Ca 21-22 m och 27 v på st nr 4.5 = 10 x 10 cm
En storlek (passar huvudomkrets ca 50-56 cm)
Längd: Ca 26 cm Omkrets: Ca 46 cm (osträckt)
Längd: Ca 28 cm Omkrets: Ca 49 cm (osträckt)
Ca 90 g (fg 18204, lila / fg 18202, grön)
Ca 90 g (fg 18203, blå)
Nr 4, 40 cm
Nr 4.5, 40 cm
Nr 4
Nr 4.5
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• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
• 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. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor.
• 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. Många föredrar att börja på ett nytt nystan genom
att dra ut garnet inifrån nystanet.

FÖRKORTNINGAR

m=maska/maskor, rundst=rundsticka, st=sticka/stickor, strumpst=strumpstickor, slätst=slätstickning, v=varv, fg=färg,
tills=tillsammans

FÖRKLARINGAR

Intagning (int): Sticka 2 rm tillsammans = 1 m.
Dubbelintagning (dbint): Sticka 3 rm tillsammans = 1 m.

MÖSSA (A,B)

Lägg upp 100 m på rundst nr 4 (A) alt nr 4.5 (B).
Sticka slätst, runt, runt i ca 20 cm.
Byt till strumpstickor och fördela så du har 25 m på vardera sticka.
Fortsätt sticka slätst, samtidigt som du minskar 4 m varje varv, genom att sticka 1 int i början på varje sticka.
Sticka till det återstår 48 m (= 12 m på varje st).
Därefter stickas 5 v med dubbelintagningar:
Varv 1: Minska 8 m genom att sticka 1 dbint i början på varje sticka = 40 m (10 m på vardera sticka).
Varv 2: Minska 8 m genom att sticka 1 dbint i början på varje sticka = 32 m (8 m på vardera sticka).
Varv 3: Minska 8 m genom att sticka 1 dbint i början på varje sticka = 24 m (6 m på vardera sticka).
Varv 4: Minska 8 m genom att sticka 1 dbint i början på varje sticka = 16 m (4 m på vardera sticka).
Varv 5: Minska 8 m genom att sticka 1 dbint i början på varje sticka = 8 m (2 m på vardera sticka).
Klipp av garnet och dra det genom de återstående 8 maskorna. Fäst trådarna.
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