MÖSSA &
HALSDUK
I SKOTTE XL
STORLEK

S/M- L/XL

Best. nr 23475-985

GARN: SKOTTE XL 200 g
från Falkgarn AB

GARNALTERNATIV: Skotte 50 g från Falkgarn
STORLEK:
GARNÅTGÅNG:

S/M- L/XL
mössa och halsduk ca 200 g

HÖJD:			
OMKRETS:		

ca 18-22 cm
ca 55-58 cm

RUNDSTICKA:
MASKTÄTHET:

nr 4,5 (40 eller 60 cm)		
20 m x 27 v slätstickning på 10 x 10 cm

Räts (runt på rundstickan): *1 v rätt och 1 v avigt* upprepa *-*

MÖSSA OCH HALSDUK 		
I SKOTTE XL 		

Best. nr 23475-985

GARN: SKOTTE XL 200 g från Falkgarn AB
MÖSSA:

Spiralmönster: Sticka *2 am, 5 rm*, upprepa *-* varvet runt. Mönstret går över 7 m och
maskantalet på arbetet är delbart med 7 + 1. När det stickas runt kommer mönstret automatiskt
att förskjuta sig 1 m mot höger på varje v och bilda ett
Arbetet stickas runt på rundst, byt till strumpst när det behövs.
Lägg upp 85 (92) m på rundst 4,5. Sticka rätst – se förkl ovan. När arbetet mäter 19 (20) cm stickas
det sedan vidare istället, samtidigt på första v minskas det 1 (2) m = 84 (90) m. Sedan sätts det 6
markörer i arbetet med 14 (15) m mellanrum. På nästa v minskas det 1 m före varje markör = 78
(84) m. Upprepa minskningen på vartannat v 5 (6) ggr till (= totalt 6 (7) ggr) = 48 m. Sedan minskas
det på varje v, totalt 5 ggr = 18 m. På nästa v stickas alla m räta tills 2 och 2 = 9 (9) m. När arbetet
mäter ca 27 (28) cm. Klipp av tråden, använd en nål och trä den genom de sista m, drag åt och
fäst ordentligt.

HALSDUK:
Lägg med stickor 5 upp 9 m.
Varv 1: Sticka räta maskor
Varv 2: 2 rm i varje m = 18 m
Varv 3: Rätstickning
Varv 4: 2 rm i varje = 36 m
Varv 5: Rätstickning
Fortsätt sedan med 5 m rätstickning i var sida och spiral mönster tills arbetet har önskad längd.
På nästa varv stickas 2 m tillsammans hela varvet ut = 18 m.
1 rätt varv. 2 m tillsammans varvet ut = 9 m Maska av.
Gör 2 bollar av garnet och sy fast i varje ända.

