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HERRMÖSSA MED REFLEX

Reflex (61% ull ”superwash”, 26% polyamid, 13% reflex, nystan ca 50 g = 64 m)
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
Ca 18 m x 24 v på st nr 4 = 10 x 10 cm
GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
Passar huvudomkrets: Ca 55-56 cm
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Ca 85 (fg 34103, svart reflex)
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Nr 4
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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, rm=räta maskor, am=aviga maskor, mb=maskbåge, ggn=gång, tills=tillsammans

MÖSSA

Med rundsticka nr 4: Lägg upp 84 m. Slut försiktigt arbetet till en cirkel utan att vrida maskorna. Markera varvets startpunkt
med en markör. Sticka runt i resår (= 1 rm, 1 am) till arbetet mäter ca 22 cm.
Nästa varv: * Sticka 14 m i resår, placera ut 1 markör* upprepa från *-* till 14 m återstår, sticka 14 rm. Nu ska 6 markörer
vara utplacerade!
Nu börjar minskningarna. Tänk på att övergå till strumpstickor när det blir för trångt för att använda rundstickan!
Minskningsvarv 1: *1 rm, 2 rm tills, sticka i resår till 2 m återstår innan markören, lyft 1 m rätt, lyft sedan ytterligare
1 m rätt, flytta tillbaka de 2 maskorna till vänster sticka och sticka ihop dem rätt genom den bakre maskbågen, flytta
markör* upprepa från *-* varvet runt = 12 m har minskats.
Sticka ett varv utan minskningar – räta maskor stickas som rm och aviga maskor som am!
Minskningsvarv 2: *1 rm, lyft 1 m rätt, lyft sedan ytterligare 1 m rätt, flytta tillbaka de 2 maskorna till vänster sticka
och sticka ihop dem avigt genom den bakre maskbågen, sticka i resår till 2 m återstår innan markören, 2 am tills, flytta
markör* upprepa från *-* varvet runt = 12 m har minskats.
Sticka ett varv utan minskningar – räta maskor stickas som rm och aviga maskor som am!
Upprepa de senaste 4 varven ytterligare 2 ggn = Nu återstår 12 m
Sticka ett avslutande varv utan minskningar – räta maskor stickas som rm och aviga maskor som am!
Ta av garnet, men lämna kvar en 20 cm lång garnände. Trä garnet på en stoppnål och sy genom de resterande maskorna.
Dra åt hårt och fäst tråden.
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