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MÖSSA:
STORLEK (A,B)
STORLEK (C)
LÄNGD (A,B)
LÄNGD (C)
OMKRETS (A,B)
OMKRETS (C)
GARNÅTGÅNG (A,B)

ICE – MÖSSA & HALSDUK TILL BARN

Molly (100 % Akryl. Nystan ca 50 g = 50 m)
Ca 14 m och 20 v slätst på st 6 mm = 10 x 10 cm
Garngrupp 6 (tänk på att form & storlek kan variera vid garnbyte)

RUNDSTICKA (A)
STRUMPSTICKOR (A)
RUNDSTICKA (B,C)
STRUMPSTICKOR (B,C)

Ca 52-54 cm (huvudets omkrets)
Ca 56-58 cm (huvudets omkrets)
Ca 19 cm (utan tofs)
Ca 22 cm (utan tofs)
Ca 46 cm (osträckt)
Ca 52 cm (osträckt)
Bfg: Ca 65 g (fg A: 35045, turkos / B: 35007, rosa)
Mfg: Ca 50 g (fg A: 42101, vit / B: 35002, vit)
Bfg: Ca 70 g (fg 35012, ljusblå)
Mfg: Ca 50 g (fg 35002, vit)
5 och 5.5 mm, 40 cm
5.5 mm
5.5 och 6 mm, 40 cm
6 mm

HALSDUK:
MÅTT
GARNÅTGÅNG
STICKOR

Ca 18 x 135-140 cm
Ca 200 g (fg 35045, turkos / 35007, rosa / 35012, ljusblå)
8 mm
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• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
• 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.
• Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.

FÖRKORTNINGAR

am=avig maska, m=maska/maskor, rm=rät maska, rätst=rätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, v=varv

FÖRKLARINGAR

2 rm tills (ihoptagning): Sticka 2 m samtidigt som om du skulle sticka 1 rm.

MÖSSA (A,B)

Lägg med rundsticka A: 5 mm B: 5.5 mm upp 65 m, tag ihop till en ring och sticka resår, 3 rm, 2 am, i ca 4 cm.
Byt till st A: 5.5 B: 6 mm. Minska 1 m på nästa v. Sticka vidare efter diagram 1.
Efter diagram 1 sticka rest av arb med bfg. På nästa varv: öka 1 m.
*Nästa varv: (Sticka 11 rm, 2 rm tills) 5 ggr = 60 m.
Sticka 2 varv utan ihoptagningar.*
Upprepa *-* ytterligare 1 ggr = 55 m.
*Nästa varv: (Sticka rm fram till 1 m före förra ihoptagningen, 2 rm tills) 5 ggr.
Sticka 1 varv utan ihoptagningar.*
Upprepa *-* ytterligare 2 ggr = 40 m.
*Nästa varv: (Sticka rm fram till 1 m före förra ihoptagningen, 2 rm tills) 5 ggr.*
Upprepa *-* varje varv till 10 m återstår.
Byt till strumpstickor när det känns lämpligt.
Sticka ihop resterande m 2 och 2 = 5 m. Ta av garnet och dra tråden genom de återstående m.
Gör en pom pom boll enl förklaring. Fäst den i toppen av mössan. Fäst alla trådar.
Tips: Med tjockt garn kan man dela tråden och fästa de tunnare trådarna åt olika håll, så blir det mindre klumpigt.

MÖSSA (C)

Lägg med rundsticka 5.5 mm upp 70 m, tag ihop till en ring och sticka resår, 3 rm, 2 am, i ca 4 cm.
Byt till st 6 mm. Öka 2 m på nästa v. Sticka vidare efter diagram 2.
Efter diagram 2 sticka rest av arb med bfg. På nästa varv: Minska 2 m.
POM-POMBOLL
*Nästa varv: (Sticka 12 rm, 2 rm tills) 5 ggr = 65 m.
Sticka 2 varv utan ihoptagningar.*
Upprepa *-* ytterligare 1 ggr = 60 m.
*Nästa varv: (Sticka rm fram till 1 m före förra ihoptagningen, 2 rm tills) 5 ggr.
Sticka 1 varv utan ihoptagningar.*
Upprepa *-* ytterligare 3 ggr = 40 m.
*Nästa varv: (Sticka rm fram till 1 m före förra ihoptagningen, 2 rm tills) 5 ggr.*
Upprepa *-* varje varv till 10 m återstår.
Byt till strumpstickor när det känns lämpligt.
Sticka ihop resterande m 2 och 2 = 5 m. Ta av garnet och dra tråden genom de återstående m.
Gör en pom pom boll enl förklaring. Fäst den i toppen av mössan. Fäst alla trådar.
Tips: Med tjockt garn kan man dela tråden och fästa de tunnare trådarna åt olika håll, så blir det mindre klumpigt.

POM POM BOLL

Gör en Pom-Pom boll med hjälp av den färdiga mallen ”Pom Pom mall set” eller skapa din egen mall enligt skiss.

HALSDUK

Hela halsduken stickas i rätst. Lägg upp 22 m på st 8 mm, sticka till garnet tar slut. Maska av. Fäst alla trådar.

TECKENFÖRKLARING

= Bfg

= Mfg
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