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GARNKVALITÉ
MASKTÄTHET

PATENTSTICKAD MÖSSA OCH TUBHALSDUK

GARNALTERNATIV

Maya (100% ull, Nystan ca 50 g = 125 m)
Patentstickning st 5: Ca 15 m x 34 v = 10 x 10 cm
Patentstickning st 6: Ca 14 m x 28 v = 10 x 10 cm
Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

MÖSSA:
STORLEKAR
OMKRETS
GARNÅTGÅNG
STRUMPSTICKOR
RUNDSTICKA

S/M (M/L)
Ca 51-53 (54-56) cm
Ca 60 (70) g (fg 17503)
4 och 5 mm
5 mm, 40 cm

HALSDUK:
GARNÅTGÅNG
STICKOR

Ca 180 g (fg 17503)
6 mm
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• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
• Markera med en färgad penna den storlek du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
• Sticka/virka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar/virkar 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/virknål.

FÖRKORTNINGAR

m=maska, a=avig, r=rät, omsl=omslag, arb=arbete, v=varv, avsl=avsluta, tills=tillsammans, slätst=slätstickning,
rätst=rätstickning, st=stickor

FÖRKLARINGAR

Slätst i rundv: alla v stickas med räta maskor.
Rätst i rundv: *v 1: räta m, v 2: aviga m*. Upprepa *-*
Patentstickning i rundv:
V 1: *1 rm, 1 omsl + lyft 1 m som den skulle stickas avig, med garnet på baksidan av arb*, upprepa *-* v ut.
V 2: *omsl + lyft 1 m som den skulle stickas rät, 1 am (= omsl + lyft m)*, upprepa *-* v ut.
V 3: *1 rm (omsl + den lyfta m), omsl + 1 m som den skulle stickas avig*, upprepa *-* v ut.
V 2 och v 3 upprepas hela tiden.
Patentstickning, fram och tillbaks:
V 1: 1 rm *omsl + lyft 1 m som den skulle stickas avig med garnet på baksidan av arb, 1rm*,
upprepa *-* avsl med omsl + lyft m, 1 rm.
V 2: 1 rm *2 r tills (omsl + lyft m), omsl + lyft m som den skulle stickas avig*,
upprepa *-*, avsluta med 2 r tills, rm.
Upprepa v 2 till arb har önskad längd (varje v stickas på samma sätt).

MÖSSA

Lägg upp 70 (78) m på st 4, fördela på 4 stickor.
Sticka slätst i 3,5 cm.
Byt till st 5 och rätst i 6 v, öka 10 m på 1:a v.
Byt till st 4 och minska 10 m, sticka slätst i 3,5 cm.
Byt till rundsticka 5 och öka 10 m.
Sticka patentstickning i 14 cm.
Övergå till rätst och minskningar.
Minska 8 m jämt fördelat över v. 1 avigt varv.
Fortsätt med minskningar, varannat v, till 16 m återstår på v.
Byt till strumpst vid behov.
Klipp garnet och trä genom de 16 maskorna.

HALSDUK

Lägg upp 44 m på st 6, och sticka patentstickning i ca 130 cm, eller önskad längd. Maska av, det får inte strama.

MONTERING

Fäst alla trådar. Vik in nederkanten på mössan och fålla. Vik mitt i det rätstickade partiet.
Sy ihop halsduken till en tub.
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