AXELVÄRMARE & MÖSSA
I PÖSMODELL
STORLEK

ONE SIZE

GARN: Ullrika 100 g från Falkgarn AB

AXELVÄRMARE & MÖSSA
I PÖSMODELL

Best. nr 23050-1201

GARN: Ullrika 100 g från Falkgarn AB

AXELVÄRMARE
STORLEK:		
GARNÅTGÅNG:
PLAGGETS MÅTT:
STICKOR:		
TILLBEHÖR:		
MASKTÄTHET:
			

one size		
4 nystan
31 cm x 110 cm
nr 12
1 knapp
8,5 m och 12 v slätstickning eller 10 m och 12 v resårstickning på stickor
12 = 10 cm

STICKFÖRKLARING: Lägg upp 31 m på stickor nr 12 och sticka resår enligt följande:
Varv 1: 5 rm (3 am, 3 rm) 3 ggr, 3 am, 5 rm
Varv 2: 2 rm, 3 am (3 rm, 3 am) 4 ggr, 2 rm
Upprepa dessa 2 varv till arbetet mäter 106 cm. På nästa varv från rätsidan görs ett
knapphål: Sticka till 5 m återstår, avmaska 1 m, sticka varvet ut. Lägg upp 1 ny maska,
sticka över avmaskningen på nästa varv. Sticka ytterligare 3 varv. Avmaska i resår. Sy i
knappen.

MÖSSA I PÖSMODELL
STORLEK:		
GARNÅTGÅNG:
STICKOR:		

one size, dam
2 nystan
nr 10 och nr 12

STICKFÖRKLARING: Lägg upp 54 m på stickor nr 10 och sticka resår 2 rm, 2 am i 3 varv.
Sticka 1 avigt varv och minska 9 jämnt fördelade = 45 m. Byt till stickor nr 12 och sticka
slätstickning. När arbetet mäter 23 cm minska för kullen. Nästa varv (från rätsidan) 1 rm (2
rm tills, 4 rm) 7 ggr = 36 m. Sticka 1 avigt varv. Nästa varv 1 rm (2 rm tills, 3 rm) 7 ggr = 29 m.
Fortsätt att minska på samma sätt på varv från rätsidan ytterligare 3 ggr och det blir 1 m
mindre mellan minskningarna för var gång = 8 m. Ta av garnet, dra det genom de
återstående m. Fäst tråden.
MONTERING: Sy ihop mössan bak. Lägg arbetet mellan fuktiga dukar och låt torka.

