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TOMTELUVA

Fuga (50% Ull ”Superwash”, 50%, Akryl. Nystan ca 50 g = 121 m)
Curly (82% Ull, 12%, Mohair, 6% Polyamid. Nystan ca 100 g = 150 m)
Ca 20 m slätst på st 4 mm = 10 cm
Ca 26 m resårst, lättsträckt, på st 4 mm = 10 cm
Ca 15 m rätst + slätst på st 4 mm = 10 cm
Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
Ca 70 cm i sträckt läge
Ca 60 cm (med uppvikt kant)
Ca 150 g (fg 60118, röd, Fuga)
Ca 60 g (fg 13504, grå, Curly)
4 och 3.5 mm, 40 cm
4 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.

FÖRKORTNINGAR

m=maska, strumpst=strumpsticka, rm=rät maska, am=avig maska, v=varv, sätst=slätstickning, rundst=rundsticka,
kantm=kantmaska, rätst=rätstickning, tills=tillsammans

LUVA

Lägg upp 70 m med Curly på rundst 4 mm och sticka slätst till arbetet mäter ca 12 cm. Byt till Fuga och rundst 3.5 mm
och öka till 100 m jämt fördelat. Sticka i resår 2 rm, 2 am i ca 6 cm. Sticka därefter slätst till arbetet mäter ca 55 cm.
Börja sedan hoptagning för kullen enligt följande (byt till strumpst när maskantalet minskar):
Varv 1: *2 rm, 2 rm tills*, upprepa *-* v runt. Sluta med 2 rm.
Varv 2-5: Stickas utan hoptagningar.
Varv 6: *2 rm tills, 1 rm*, upprepa *-* v runt. Sluta med 2 rm tills.
Varv 7: Sticka slätst.
Varv 8: 2 rm tills v runt.
Varv 9: Sticka slätst.
Varv 10-11: 2 rm tills v runt. Ta av tråden och dra den genom de återstående m och fäst.

MONTERING

Gör en pompom-boll och fäst på luvan. Se skiss.
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