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BERITS TOVADE MÖSSA

Maya (100% ull. Ca 50 g = 125 m)
Ca 16 m x ca 23 v slätst på st 5.5 = 10 x 10 cm
Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
XS-S (M-XL)
Ca 75 (95) g (fg 17505, grön-gul / 17506, röd-gul)
Nr 5.5
Nr 5.5, 60 cm alt 40 cm (anpassa längden till arb)		
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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

lm = luftmaska, fm = fastmaska, m = maska, rm=rät maska, sm = smygmaska, tills= tillsammans, v = varv, km=kantmaska,
öhpt=överdragshoptagning

FÖRKLARING

Öhpt = lyft 1m, sticka 1m, dra den lyftade m över den stickade.

MÖSSA

Lägg upp 110(120) m och sticka slätst i ca 10(10)cm, minska 10(20) m jämt fördelat. Fortsätt sticka i totalt 18(20) cm.
Börja med minskningarna.
Sticka *23(23) m, sticka ihop 2 m i bakre maskbågen* upprepa *-* hela v.
Sticka 2 v utan minskningar.
Fortsätt sedan att sticka *22(22) m, sticka ihop 2 m i bakre maskbågen* upprepa *-* hela v.
Sticka 2 v utan att minska, sticka *21(21) m, sticka ihop 2 m* upprepa *-* hela v.
(detta innebär att det minskas 1 m mellan varje intagning).
Fortsätt att maska av på samma sätt, varje v (byt till strumpst vid behov).
När 4 m återstår dras garnet genom maskorna och dras ihop.

ÖRONLAPP

Plocka upp 23(27) m på st 5,5, ca 8,5(7) cm från mitt bak på mössans nederkant.
Varvet består av: 1 km, 21(25) m slätst, 1 km. Sticka rakt i 8 cm.
Nu börjar man minska i var sida.
Varv 1: km, 2 rm tills, 17(21) m slätst, 1 öhpt, km.
Varv 2-4: utan int.
Varv 5: km, 2r m tills, 15(19) m, 1 öhpt, km.
Varv 6-8: utan intagningar.
Varv 9: km, 2 rm tills, 13(17) m, 1 öhpt, km.
Varv 10-12: utan int.
Varv 13: km, 2 rm tills, 11(15) m, 1 öhpt, km.
Varv 14: utan int.
Varv 15: km, 2rm tills, 9(13) m, 1 öhpt, km.
Nu minskas det varannat v, 2 m mindre mellan minskningarna varje gång.
Fortsätt att minska till 5(5) m finns kvar på stickan.
Nästa v från rätsidan: 2 rm tills,1 rm, 1 öhpt. Vänd. 3 am. Vänd. Lyft 1 m, 2 rm tills, dra den lyftade m över de stickade.
Fäst alla trådar.

TOFSAR

Gör 2 tofsar, sy fast i var öronlapps nederkant.
TIPS! Klipp till en pappskiva ca 10 cm bred och vira garnet i ca 16 varv. Trä av garnet och vik på mitten = 32 trådar.
Klipp upp öglorna.

EFTERBEHANDLING

Tova mössan i maskin, 40° 1-2 ggr. Använd olivtvål, tvättsåpa eller vanligt tvättmedel utan optiskt blekmedel och tvätta
med förslagsvis tennisbollar, handdukar eller jeans. Om mössan tas på när den fortfarande är våt formas den efter ditt
huvud. Krymper ca 30-35%.

FÖRKLARING – Tofs
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