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SOTARMÖSSA FÖR ALLA

Ylle (100% Ull ”Superwash”. Nystan ca 100 g = 208 m)
Ca 28 m (osträckt) och 30 v resårst på st 4 mm = 10 x 10 cm
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
En storlek
Ca 44-52 cm
Ca 29 cm
Ca 75 g (fg A: 15401 / B: 15402 / C: 15403 / D: 15404 / E: 15405)
4 mm
4 mm, 40 cm
5 markörer
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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.

FÖRKORTNINGAR

am=avig maska, arb=arbete, int=intagning, m=maska, rm=rät maska, st=sticka/stickor, stl=storlek, tills=tillsammans,
v=varv, öhpt=överdragshoptagning.

FÖRKLARNINGAR

Minskning: 1 minskning består av 3 m = 1 m före markerad m + markerad m + 1 m efter markerad m. Lyft 2 m, som de
skulle stickas rätt tills, sticka 1 m, drag de 2 lyfta m över den stickade m (1 m åt gången) (3 m = 1 m efter minskning).

MÖSSA

Lägg med rundst 4 mm upp 88 m. Slut arb till en cirkel utan att vrida maskorna. Markera v startpunkt med en markör.
Sticka runt i resår, 1 rm, 1 am, till arb mäter 26 cm (eller önskad längd).
Nästa v: sticka 10 m resår, sätt en markör runt nästa m (som ska vara rät) och sticka markerad m rät.
*sticka 21 m resår, markera och sticka nästa m som tidigare*. Upprepa * - * ytterligare 2 ggr.
Sticka 11 m resår. Nu finns 4 markerade m på v.
Sticka resår till 1 m före markerad m, gör minskning enl förklaring. Gör ytterligare 3 minskningar på v på samma sätt.
En minskning vid varje markerad m = 4 minskningar på v. Sticka resår mellan markerade m.
Upprepa minskningarna vartannat v, tills det återstår 48 m på varvet.
Gör nu minskningarna varje v tills det återstår 8 m.
Klipp garnet, trä genom återstående m. Fäst alla trådar.
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