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TIPS & RÅD

ENHÖRNINGSMÖSSA

Raggi (70% Ull , 30% Polyamid ”Superwash”. Nystan ca 100 g = 150 m)
Lovikka (100 % ull. Nystan ca 100 g = 60 m)
Ca 20 m och 38 v rätstickning på stickor 3.5 mm = 10 x 10 cm
Garngrupp 6 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
prematur(1)3(6)9(12) mån 1½(2) år
Fg 1: Ca 50(75)75(90)110(130)160(200) (fg 1510, Raggi)
Fg 2: Ca 40 g (fg 7601, Lovikka)
3.5 och 7 mm
Lite polyestervadd (art. Nr. 77440 alt 77441)
Kerstin Arvelind och Edith Nielsen
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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, v = varv, ggr = gånger, rm = rät maska, am = avig maska, tills = tillsammans,

FÖRKLARINGAR

Hela mössan stickas i rätstickning.
Alla ökningar och minskningar göres innanför de 2 yttersta m på vartannat v.

MÖSSA

Lägg på stickor 3.5 mm med fg 1 upp 26(28)30(32)34(36)38(40) m och sticka 1 v. På nästa v minskas 1 m i början och
ökas 1 m i slutet av v. Sticka v tillbaka. Minska och öka 1 m i var sida sammanlagt 13(14)15(16)17(18)19(20) ggr. Nu
ökas 1 m i början och minskas 1 m i slutet 13(14)15(16)17(18)19(20) ggr. Minska därefter i början och öka i slutet
6(7)7(8)8(9)9(10) ggr och öka sedan i början och minska i slutet 6(7)7(8)8(9)9(10) ggr. Minska sedan i början och öka
i slutet 13(14)15(16)17(18)19(20) ggr och avsluta med att öka i början och minska i slutet 13(14)15(16)17(18)19(20)
ggr. Sticka ytterligare 1 v. Maska av.

MAN, enhörning

Stickas med fg 2 på st 7 mm.
Lägg upp 3 m. Sticka 20 cm (lätt sträckt). Maska av.

ENHÖRNINGSHORN

MONTERING

Stickas runt med enkelt garn med fg 2 på strumpst 7 mm.
Lägg upp 9 m med fg 2 och sticka 2 v.
Varv 3: 4 rm, 2 rm tills, 3 rm = 8 m
Varv 4 + 5: Rm
Varv 6: 1 rm, 2 rm tills, 5 rm = 7 m
Varv 7–9: Rm
Varv 10: 5 rm, 2 rm tills = 6 m
Varv 11: Rm
Varv 12: 2 rm, 2 rm tills, 2 rm = 5 m
Varv 13: Rm
Varv 14: 2 rm tills, 3 rm = 4 m
Varv 15: 2 rm, 2 rm tills = 3 m
Ta av garnet. Dra det genom de 3 sista m, rynka ihop och fäst.
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Sy ihop mössan kant i kant (A + A enligt skiss) så att uddarna möts upptill, sy därefter ihop den mitt bak kant i kant
(C + C sedan B + B och D + D enligt skiss). Gör 2 snoddar av garnet och fäst dem i öronlapparna.
Man: Fäst fransar på ovansidan samt i kanten på det stickade bandet (fransarna har samma färg som bandet). Garnåtgången
i denna beskrivning är beräknat med fransar med längd ca 14 cm.
Fransar: Klipp garnet i bitar på ca 28 cm. Vik varje tråd på mitten och dra genom en maska på bandet, så att det bildas
en ögla. Trä de två lösa ändarna genom öglan, dra försiktigt i ändarna, så att öglan stramas åt runt maskan. Fortsätt på
samma sätt till du har önskat antal trådar i manen.
TÄNK PÅ! Enhörningens horn fylls med vadd och sys fast på bandet innan fransarna fästs. Sy fast manen på mössan.
Tips: Enhörningens man blir lätt och luftig om den hålls över kokande vatten en liten stund, skakas ordentligt och sedan
hålls över det kokande vattnet på nytt.
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